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  الدورة الرابعة والستون
  * من جدول األعمال املؤقت٦٥البند 

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

        )موئل األمم املتحدة(للمستوطنات البشرية 
) املوئــل الثــاين(البــشرية تنفيـذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحـدة للمــستوطنات       

موئـــــل (وتعزيـــــز برنـــــامج األمـــــم املتحـــــدة للمـــــستوطنات البـــــشرية  
  )املتحدة األمم

  تقرير األمني العام    
    

  موجز  
ويــصف . ٦٣/٢٢١ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ١٥يقــدم هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة    

 األمــم موئــل(لبــشرية التقريــر األنــشطة الــيت اضــطلع هبــا برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات ا
تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية  لعلــى مــدى العــام املاضــي ) املتحــدة

  . والتقدم احملرز على صعيد التعزيز املؤسسي للربنامج،)املوئل الثاين(

 
  

 * A/64/150.  



A/64/260
 

2 09-44712 
 

وحيــدد التقريــر أيــضا اإلجنــازات والتحــديات، ويرســم طريــق املــضي قــدما حنــو حتقيــق   
 نويقـدم التقريـر نظـرة عامـة عـ         . ة املستدامة يف عامل يتزايد فيه التوسع احلضري       التنمية احلضري 

ونتـائج الـدعم املقـدم ملتابعـة        األمـم املتحـدة     نتائج الدورة الثانيـة والعـشرين جمللـس إدارة موئـل            
الـسنتني   لفتـرة  تـه وئـل وميزاني املوباإلضافة إىل إقـرار برنـامج عمـل       . تنفيذ جدول أعمال املوئل   

، قّيم اجمللس التقدم احملـرز يف تنفيـذ اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسية املتوسـطة                 ٢٠١١-٢٠١٠
واعتمــد اجمللــس املبــادئ التوجيهيــة بــشأن . الربنــامجاألجــل باعتبارهــا الــسبيل الرئيــسي لتعزيــز 

تنفيــذ علــى اخلــدمات األساســية ودعــا إىل التنــسيق الوثيــق للمتابعــة مــع اجلميــع ســبل حــصول 
ية بـشأن الالمركزيـة وتقويـة الـسلطات احملليـة الـيت اعتمـدها يف دورتـه احلاديـة                    املبادئ التوجيه 

  .والعشرين
نبثقـة  التوصـيات امل اإلدارة وكان من بني النتائج اهلامة للدورة الثانية والعـشرين جمللـس         

األزمـة االقتـصادية   عن احلوار املعين بنظم متويـل اإلسـكان امليـسور التكلفـة مـن أجـل مواجهـة                  
ومتابعة لتلك التوصيات، أوصى اجمللـس اجلمعيـة العامـة بـأن تنظـر             . لية العاملية وتغّير املناخ   املاو

 عــــن اإلســــكان والتنميــــة ٢٠١٦عقــــد مــــؤمتر ثالــــث لألمــــم املتحــــدة يف عــــام مــــسألة يف 
  .املستدامة احلضرية
ويضم التقرير أيضا استعراضا للتقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال املوئل على الـصعد                

ــا     ــي والــوطين، مب ــاملي واإلقليم ــشمل الع ــؤخرا مــن       ي ــشئ م ــاملي ومــا أُن املنتــدى احلــضري الع
ــيا واحملــيط         ــا، وآس ــة احلــضرية يف أفريقي ــة باإلســكان والتنمي ــة معني ــة إقليمي اجتماعــات وزاري

ويقــدم التقريــر باإلضــافة إىل ذلــك نظــرة . اهلــادئ، وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب
ــة عــ  ــع املنظمــات غــري         التنعام ــم املتحــدة ومؤســساهتا وم ــة األم ــع وكــاالت منظوم ــاون م ع
عقبـها  توهنـاك بعـض املالحظـات علـى املـسائل املاليـة واملتعلقـة بامليزانيـة للمنظمـة،                  . احلكومية

  .استنتاجات وتوصيات عامة بشأن إجراءات املتابعة
  



A/64/260  
 

09-44712 3 
 

  مقدمة  -أوال   
تنفيـذ نتـائج مـؤمتر      ”، املعنـون    ٦٣/٢٢١عامـة   يقدم هذا التقرير عمال بقرار اجلمعيـة ال         - ١

وتعزيز برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات    ) املوئل الثاين(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية     
  . “)موئل األمم املتحدة(البشرية 

  
نتـــائج الـــدورة الثانيـــة والعـــشرين جمللـــس إدارة برنـــامج األمـــم املتحـــدة    -ثانيا   

  للمستوطنات البشرية
ن جمللــس إدارة برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات  وقــدت الــدورة الثانيــة والعــشر ُع  - ٢

 / نيـــسان٣مـــارس إىل / آذار٣٠يف نـــريويب يف الفتـــرة مـــن  ) موئـــل األمـــم املتحـــدة (البـــشرية 
التـرويج لـنظم متويـل اإلسـكان امليـسور التكلفـة            ” هـو وضوع خاص   وكرست مل  ٢٠٠٩ أبريل

  .“، من أجل مواجهة األزمة املالية العاملية وتغري املناخيف عامل سائر يف التوسع احلضري
ــسنتني         - ٣ ــرة ال ــه لفت ــم املتحــدة وميزانيت ــل األم ــامج عمــل موئ ــاد برن وباإلضــافة إىل اعتم

 واســتعراض التقــدم احملــرز يف تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة ٢٠١١-٢٠١٠
نظـم متويـل   ) أ: (على املسائل التاليـة  نامج  الربدارة  إ، ركز جملس    ٢٠١٣-٢٠٠٨األجل للفترة   

املاليـة العامليـة وتغّيـر املنـاخ؛        االقتـصادية و  اإلسكان امليـسور التكلفـة مـن أجـل مواجهـة األزمـة              
علـى اخلـدمات األساسـية؛      اجلميع  سبل حصول   ) ج(و  تعزيز تنمية الشباب احلضري؛     ) ب( و

املنتـدى احلـضري    ) هــ (و  وطنات البشرية؛   التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال املست       ) د(و  
  . هيكل إدارة موئل األمم املتحدة) و(و العاملي؛ 

إىل آثار وتبعات األزمة االقتصادية واملالية العامليـة وتغـري املنـاخ علـى الـسواء                أدت  لقد    - ٤
ظهـور شـعور   إىل  ، و )١( حتـديات وأبعـادا جديـدة      دول أعمال املوئـل   جلألساس النظري   تضمني ا 
ول اتجـه جـد   تاملتـسارع،   التوسـع احلـضري     ويف مواجهـة    . باالستعجال يف طرائق تنفيذه   جديد  

لمـستوطنات البـشرية وجـدول أعمـال البيئـة العامليـة إىل التقـارب،               لعمال احملليـة أو الوطنيـة       األ
  . مع تغري املناخ والتخفيف من آثارهيف صلب التكيف املدن تقع  إذ
، اجلمعيــة العامــة بــأن ٢٢/١، يف قــراره الربنــامج دارةإونتيجــة لــذلك، أوصــى جملــس    - ٥

ــة احلــضرية املــستدامة يف        تنظــر يف مــسألة عقــد مــؤمتر ثالــث لألمــم املتحــدة لإلســكان والتنمي
املـسائل  معاجلـة   توصيات سياساتية أكثر أمهية يف      الستعراض واستكمال واعتماد    ،  ٢٠١٦ عام

  . عامل يتسارع فيه التوسع احلضرياملتعلقة بالتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية يف 
__________ 

 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )املوئـل الثـاين   (تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية           )١(  
  .، املرفق الثاين١صل األول، القرار ، الف)A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
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  متويل اإلسكان امليسور التكلفة   - ألف  
اآلثار القصرية األجل والتأثري الطويل األجـل لألزمـة املاليـة واالقتـصادية احلاليـة      كانت    - ٦

علــى متويــل اإلســكان واهلياكــل األساســية لــذوي الــدخل املــنخفض موضــوع جلــسات حــوار  
واتفق اخلرباء على أن األزمة املالية العامليـة        . العشرين جمللس اإلدارة  رمسية خالل الدورة الثانية و    

كــان ســببها إىل حــد كــبري نظــم متويــل الــرهن العقــاري الــسيئة التنظــيم، والنــهج غــري املتقيــدة    
املــستفادة أن الرئيــسية وكــان مــن بــني الــدروس  . باملبــادئ يف إســكان ذوي الــدخل املــنخفض 

اإلسـكان لـصحة االقتـصاد عمومـا أكـرب بكـثري مـن أن تتـرك                 تدرك احلكومات أن أمهية قطاع      
سـتباقية  إ بدوره إىل ضرورة أن تعتمد احلكومـات سياسـات           ريشهذا ي و. لقوى السوق وحدها  

 تنظيميـة مالئمـة   اتضع أطرأن تراعي احتياجات الفئات الفقرية واملنخفضة الدخل، و    لإلسكان  
  . ملضاربة والنهب يف متويل اإلسكانقادرة على منع املمارسات اجلاحمة القائمة على ا

فقــراء احلــضر جعلــت املــستفادة أيــضا أن األزمــة االقتــصادية  الرئيــسية ومــن الــدروس   - ٧
فقد أصبح احلصول علـى الـسكن الالئـق واخلـدمات احلـضرية             . أكثر ضعفا مما هم عليه بالفعل     

نسني، واحلـد مـن الفقـر        للنهوض بالصحة، والتعليم، واملساواة بني اجل      الرئيسياألساسية احملدد   
، أكثر مـن أي وقـت       تقتضيومن مث فإن األزمة احلالية      . لغالبية سكان احلضر يف البلدان النامية     

احلكومـات أولويـة عاليـة لإلسـكان امليـسور التكلفـة واخلـدمات احلـضرية املتاحـة                  يالء  إمضى،  
داف اإلمنائيـة املتفـق   باعتبارها من التـدابري الرئيـسية يف جمـال الـسياسات ومـن سـبل بلـوغ األهـ                

  .  مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،عليها دوليا
التوسـع احلـضري    وشدد املتكلمون على الـدور البـالغ األمهيـة للقطـاع العـام يف تيـسري                   - ٨

 علـى   اتاملستدام من خالل السياسات والتشريعات الداعمـة، وختـصيص اعتمـادات يف امليزانيـ             
اإلعانـات اجليـدة التـصميم واحملـددة اهلـدف          وتقـدمي   اكـل األساسـية،     اهليلتطـوير   سبيل األولوية   

أن األزمـة املاليـة تـستدعي       بوجـه عـام     وأُقـر أيـضا     . للفقراء ليـستفيدوا مـن اخلـدمات األساسـية        
ــاع ُنإ ــتب ــواردهم،       ُه ــن م ــصلحة واالســتفادة م ــع أصــحاب امل ــشاركة مجي ــشجع م ج مبتكــرة ت

يــة، ومقــاولو القطــاع اخلــاص، واملؤســسات املاليــة فــيهم اجلهــات املاحنــة والوكــاالت الدول مبــن
  . واملصرفية، واملنظمات غري احلكومية واألهلية

األمـوال علـى الـصعد كافـة،        حـشد   ومن بني املواضيع املتكـررة يف املناقـشات صـعوبة             - ٩
من احلكومات الراغبة يف حتسني أحـوال األحيـاء الفقـرية وتطـوير اهلياكـل األساسـية إىل فقـراء                    

ة بيئــة ئــوُعرضــت طائفــة مــن احللــول، مبــا يف ذلــك هتي.  الــراغبني يف االرتقــاء مبــساكنهماحلــضر
سياســـية مـــستقرة لتـــشجيع التمويـــل الطويـــل األجـــل، وإدارج اإلســـكان باعتبـــاره أولويـــة يف 
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ــة،       ــدابري ضــريبية تكميلي ــشاء صــناديق اإلســكان، واختــاذ ت اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، وإن
 ومــساعدة الفقــراء يف ،يميــة جديــدة لــدعم التمويــل البــالغ الــصغرووضــع تــشريعات وأطــر تنظ

ومــن جانــب العــرض، يلــزم تــوفري حلــول تقنيــة   . احلــصول علــى االئتمــان والقــروض العقاريــة 
  .جديدة من أجل تيسري بناء مساكن منخفضة التكلفة

ــا جملــس    - ١٠ ــامجدارةإودع ــراره  الربن ــدول األعــضاء إىل النظــر يف  ٢٢/٢، يف ق ــع ال  ، مجي
ــق، واإلســكان امليــسور التكلفــة، واهلياكــل األساســية       ــة املــأوى الالئ إجــراء تقــدير شــامل حلال
املرتبطة بذلك، هبدف تقدير مالءمة نظمها الوطنية اخلاصة بتمويل اإلسكان وأطرها التنظيميـة             

وشـجع اجمللـس    . الوطنية لتلبية االحتياجات األساسـية للـشرائح الفقـرية واحملرومـة مـن الـسكان              
املــؤمترات الوزاريــة اإلقليميــة املعنيــة بتنميــة اإلســكان  مبــا يــشمل ا مجيــع الــدول األعــضاء، أيــض

والتنميــة احلــضرية، علــى إنــشاء أطــر وآليــات ســليمة وفعالــة إلتاحــة االســتثمار العــام واخلــاص  
املوســع يف جمــاالت حتــسني األحيــاء الفقــرية ومنــع نــشوئها وتنميــة اإلســكان امليــسور التكلفــة     

  . احلضريةوالتنمية 
ملوئـل األمـم املتحـدة       أيضا، طلب جملس اإلدارة إىل املديرة التنفيذية         ٢٢/٢ويف القرار     - ١١

 لنــشر ، بالتــشاور الوثيــق مــع املؤســسات املاليــة الدوليــة واإلقليميــة ،اجلهــود احلاليــةأن تواصــل 
احملليـة؛ وأن   النماذج واملعارف عن أمهيـة األنـشطة الـسابقة لالسـتثمار القائمـة علـى اجملتمعـات                  

وأن تعمـل   تقوم بالرصد املالئم وبناء القدرات يف هذا الصدد، خاصة على مستوى البلـديات؛              
ــة لتعزيــز االســتثمارات بالقــدر املناســب يف اإلســكان      ــة واإلقليمي ــة الدولي مــع املؤســسات املالي

  . واهلياكل األساسية كمسامهة يف النمو االقتصادي وكوسيلة هامة للحّد من الفقر
تنظــيم باإلضــافة إىل ذلــك، دعــم جملــس اإلدارة اجلهــود املبذولــة الســتطالع إمكانيــة  و  - ١٢

املستوى يف اجلمعية العامة بشأن مـسألة نظـم متويـل اإلسـكان يف مواجهـة          مناسبة خاصة رفيعة    
مــور مــن بينــها مــن األمجلــة ه املناســبة اخلاصــة هــذيف  ىراعــتويــتعني أن . األزمــة املاليــة العامليــة

ت املنبثقة عن احلوار بشأن متويل اإلسكان امليسور التكلفة وتغـري املنـاخ، الـذي دار يف                 التوصيا
  .الدورة الثانية والعشرين للمجلس

األمـم  وُدعيت الدول األعضاء إىل املسامهة يف دعم وتغذية الصناديق االستئمانية ملوئل              - ١٣
تجريبيـة لتـوفري التمويـل األويل    العمليـات ال يـشمل  والصناديق األخرى ذات الصلة، مبـا    املتحدة  

لسداد ومرفق حتسني األحياء الفقرية، والربامج املصممة لتقدمي املـساعدة يف إجيـاد نظـم               قابل ل ال
  .متويل اإلسكان امليسور التكلفة املواتية للفقراء
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عــن اإلســكان امليــسور  خاصــا يف وقــت الحــق اجتماعــا  األمــم املتحــدة ونظــم موئــل   - ١٤
يف إطار املؤمتر املتعلق باألزمـة      وذلك  إلسكان يف مواجهة األزمة املالية العاملية،       التكلفة ومتويل ا  

 إىل ٢٤املاليــة واالقتــصادية العامليــة وتأثريهــا يف التنميــة الــذي عقــد يف نيويــورك يف الفتــرة مــن  
األزمـة املاليـة احلاليـة تنبـع مـن نظـم            أصـول   والحـظ االجتمـاع أن      . ٢٠٠٩يونيه  /حزيران ٢٦

.  وال سـيما تلـك املعروفـة بـأدوات القـروض العقاريـة بـسعر املخـاطرة                 ،سكان املمتـدة  متويل اإل 
املاليــة واألطــر التنظيميــة الوطنيــة الــنظم وبينمــا كــشفت األزمــة عــن أوجــه ضــعف متفــشية يف  

ان منـتج سـوقي     كتذِكرة قوية بأن اإلس   أيضا  معاجلة عاجلة، فقد شكلت     وحباجة إىل    ،والعاملية
متويـل اإلسـكان، يف هـذا الـسياق، كوسـيلة      لـنظم  وجيـب النظـر   . ى السواء علوسلعة اجتماعية   

وسـيلة لتـشجيع اإلسـكان امليـسور     ولتسخري قوى السوق من أجل زيادة العرض مـن املـساكن         
، جيـب   املـستقبل مواجهة احلالة االقتصادية الراهنة ورسم      ويف  . التكلفة والتنمية احلضرية العادلة   
وجــود ومــن الــضروري .  يف صــدارة سياســة التنميــة املــستدامةأن تكــون املــستوطنات البــشرية

التــــزام متجــــدد مبفهــــوم املــــستوطنات البــــشرية املــــستدامة؛ وإال ســــتتفاقم التحــــديات الــــيت  
  . األزمة تفرضها

األمـم املتحـدة لتحـسني    وقُدمت عروض عـن العمـل املـستمر الـذي يـضطلع بـه موئـل            - ١٥
. غراض اإلسكان امليسور التكلفة واهلياكل األساسـية      ألاملستدام  إمكانية احلصول على التمويل     

ومشل ذلك العمل تعزيـز أطـر الـسياسات املواتيـة، وزيـادة نـشاط املؤسـسات املاليـة يف قطـاعي                   
ــل حمليــ      ــق متوي ــشاء مراف ــة واهلياكــل األساســية، وإن ــسور التكلف ــة ألغــراض  ةاإلســكان املي  فعال

، ول علـــى التمويـــل للجماعـــات األهليـــةاإلســـكان امليـــسور التكلفـــة، وتعزيـــز إمكانيـــة احلـــص
زادت األزمـة املاليـة العامليـة مـن         وقـد   . وتشجيع اجملموعات االدخارية وأدوات االدخـار احملليـة       

وُعـدل برنـامج    . احلاجة إىل التمويل لكفالة املأوى ولتحفيـز االقتـصادات املتـضررة مـن األزمـة              
يلـيب  فعـال   هنـج   تباع  إألزمة عن طريق    للتمويل التجرييب من أجل مواجهة ا     األمم املتحدة   موئل  
ــا وومشــل ذلــك الــسعي لتــوفري فــرص إقــراض إضــافية بقــدر متــوازن، يف    . احلاجــة آســيا أفريقي

وأمريكا الالتينية والشرق األوسط؛ وزيادة الشراكات مـع املؤسـسات املاليـة احملليـة واإلقليميـة                
 امليـسورة   يد التـصميم يف املـآو      ونشر أدوات تظهـر املنـافع املزدوجـة لالسـتثمار اجليـ            ؛والدولية
 مـن آليـات التـأمني       ةواسعائفة  وظهرت خالل املناقشة أمهية إدراج البعد اجلنساين وط       . التكلفة

  .الفائدة يف خطط اإلسكان امليسور التكلفةأسعار و
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آليــات الــشراكة واألنــشطة األخــرى املــضطلع هبــا جلــذب االســتثمار يف إســكان   - باء  
 احلضرية فري اخلدمات توذوى الدخل املنخفض و

  نتيجــة للبــدء يف٢٠٠٨مــع القطــاع اخلــاص حتــوال كــبريا يف عــام  عالقــات شــهدت ال  - ١٦
هــذا وجتــاوز  .٢٠١٣-٢٠٠٨اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل للفتــرة تنفيــذ 

 تحقيـق األساسـية ل التجاريـة  املفهوم نطاق املسؤولية االجتماعية للشركات ليـشمل املمارسـات     
ــة،  .التحــضر املــستدام   ــدعوة وإدارة     وهلــذه الغاي ــه يف جمــال ال ــل األمــم املتحــدة عمل عــزز موئ

مـع  على املستويني العـاملي والقطـري   املعارف واستهل أشكاال جديدة من الشراكات والتعاون       
 .جهات من بينها املؤسسات املالية الدولية واحمللية وشركات مرافق املياه والقطاع العقاري

 ا لالســتثمار ُتبــذل فيهــةســابقإجيــاد بــرامج  يف اتيتمثــل اهلــدف األول هلــذه الــشراكو  - ١٧
جهود على مستوى إصالح الـسياسات وبنـاء القـدرات وتقـدمي املـساعدة الفنيـة هبـدف حـشد             

ــة واالســتثمار    ــن النفقــات العام ــزيج م ــة احلــضرية  قطــاعي  يف ة اخلاصــاتم  .اإلســكان والتنمي
مات واملؤسسات املاليـة الدوليـة واحملليـة بـأن النمـاذج التجاريـة              واهلدف الثاين هو توعية احلكو    

ــة           لإلســكان والتنميــة احلــضرية لــصاحل الفقــراء منــاذج عمليــة ومفيــدة بالفعــل لتحقيــق التنمي
  . بوجه عاماالقتصادية

مبـادرة  مـن خـالل   يف جمـال إدارة املعرفـة والـدعوة    عملـه  وكثف موئـل األمـم املتحـدة          - ١٨
مــع التركيــز علــى التوثيــق املنــهجي و .ستوطنات البــشرية وأفــضل املمارســاتأدوات متويــل املــ

ــة،    ــة اجملتمعي ــى األصــول إزاء التنمي ــهج القائمــة عل ــة    للن ــة إزاء تنمي ــهج التعاوني ــا يف ذلــك الن مب
 ومبــادرات ، وصــناديق التنميــة اجملتمعيــة احلــضرية، وصــناديق االســتثمار االجتمــاعي،اإلســكان

ــة متويــل اإلســكان علــى مــستو   ــرامج الرهونــات األهليــ ،ى اجملتمعــات احمللي ســامهت فقــد ة،  وب
ــادة تعزيــز البحــوث املتعلقــة بالــصالت القائمــة بــني االقتــصاد واإلســكان وبــني       ــادرة يف زي املب

  .االقتصاد واملالية

لـشراكات  لبناء على دعوة األمني العام، استهل موئل األمم املتحدة التحالف العاملي            و  - ١٩
املياه، والوكـاالت   تعهدة خلدمات   من اجلهات امل  دولية  املياه، وهو شبكة    ات  مع متعهدي خدم  

ــة، وممثلــي اجملتمــع املــدين وجهــات    ــاه والــصرف   أخــرى اإلمنائي صــاحبة مــصلحة يف قطــاع املي
البلــديات يف أفريقيــا وآســيا علــى مــستوى يــاه تعهــدي خــدمات املويتــيح الربنــامج مل .الــصحي

ــة البحـــ  ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــارييب وأمريكـ ــربا ر الكـ ــتراتيجيات وتطبيـــق أفـــضل  منـ ــادل االسـ لتبـ
ــات يف  ــصال املمارســ ــة  إيــ ــاه الــــشرب النظيفــ ــستوطنات الإىل اميــ ــة  ملــ ــري النظاميــ ــشرية غــ بــ

  .الفقرية واألحياء
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تـوفري امليـاه للمـدن األفريقيـة        يعمل حاليا برنامج    وبدعم من مصرف التنمية األفريقي،        - ٢٠
وأفـضى مـشروع املـصرف لتـوفري امليـاه           . بلـدا  ١٥ مدينـة يف     ١٨يف  التابع ملوئل األمم املتحـدة      

ويف كينيـا،   .لموافقـة علـى اتفاقـات قـروض    لوالـصرف الـصحي يف زجنبـار إىل عمليـة مـسرَّعة      
نطقـة حبـرية    مب مـن اجملتمعـات احملليـة        ٢٦يف تقيـيم حالـة الـصرف الـصحي يف           كـبري   تقـدم   أحرز  

املتحـدة ومجاعـة شـرق أفريقيـا إطـارا لتوسـيع            اتفاق حديث بني موئـل األمـم        وفر  وي .فيكتوريا
ــا       ــاه والــصرف الــصحي يف منطقــة حبــرية فيكتوري ــوفري املي ــادرة ت نطــاق التعــاون علــى دعــم مب

 .  بلدان، وذلك أيضا بشراكة مع مصرف التنمية األفريقي٥ مدينة أخرى يف ١٥ شمليل

ية اآلسيوي للفتـرة    صرف التنم موجرى توقيع مذكرة تفاهم بني موئل األمم املتحدة و          - ٢١
 مليــون دوالر ٢٠منحــة ماليــة إضــافية قــدرها تــوفري  هــذه املــذكرة وتتــوخى. ٢٠١١-٢٠٠٧

شاريع اسـتعدادا لالسـتثمار التكميلـي يف حتـسني     املتنفيذ يف جمال إلذكاء الوعي وبناء القدرات    
صرف التـزام املـ   أيـضا علـى     املـذكرة    وتـنص    .مرافق املياه والصرف الـصحي يف املـدن اآلسـيوية         

ون دوالر يف قطـاع اخلـدمات األساسـية احلـضرية مـع التركيـز علـى الـصرف           يباستثمار مبلغ بل  
 مركـزا حـضريا يف كـل    ٤٨ يف ،بالتعـاون مـع املـصرف    ويعمل املوئل حاليـا بنـشاط،      .الصحي

ــام، ونيبــال      ــصني، وفييــت ن ــشعبية، وال ــة ال ــة الو الدميقراطي ــد،مــن باكــستان، ومجهوري  ، واهلن
 مـن حكومـة هولنـدا    ٢٠٠٨أمـوال إضـافية عـام    مت تلقـي  و. ندونيـسيا إقريبـا يف    سيبدأ العمـل    و

توسيع نطاق هذه املبادرة يف كل مـن        ي  رجيو .مبادرة امليكونغ للمياه والصرف الصحي    لصاحل  
 .  وكمبوديا،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وفييت نام

املتحدة يف شـراكة اسـتراتيجية مـع        وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، دخل موئل األمم          - ٢٢
 يهــدف ،٢٠٠٨ووفقــا ملــذكرة التفــاهم املوقعــة يف عــام    .مــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة 

حنــو إىل يف قطــاع امليــاه والــصرف الــصحي لتــصل املوافــق عليهــا زيــادة القــروض إىل ملــصرف ا
ــون دوالر ــن الــ      .بلي ــل م ــذكرة املوئ ــت امل ــد مكن ــشاريع يف  شوق ــن امل ــدد م ــا روع يف ع  بوليفي

 .٢٠٠٨واملكسيك يف عام 

امليـاه طائفـة واسـعة مـن        مـع متعهـدي خـدمات       لـشراكات   لالتحالف العـاملي    كما عبأ     - ٢٣
الـشبكة الدوليـة املرجعيـة ملرافـق         و ، ومؤسسة غوغل،  )Cap-Net(نت   - كابمنهم  الشركاء،  

لألمـني العـام   ي جمللـس االستـشار  ا و ،املياه والصرف الصحي، وهيئة أبو ظـيب للميـاه والكهربـاء          
يدة بـني متعهـدي خـدمات       ملياه والصرف الصحي، لتعزيز التعلم وتبادل املمارسات اجل       املعين با 
 ووافقـت هيئـة أبـو ظـيب للميـاه والكهربـاء علـى إنـشاء مكتـب إقليمـي للميـاه والـصرف                        .املياه

 . الصحي داخل مكاتبها يف أبو ظيب الستضافة أمانة التحالف وتعزيزها
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 امليـاه والـصرف الـصحي واإلسـكان وإدارة     التفيذ مشاريع تـشغيلية يف جمـا      جرى تن و  - ٢٤
بيانات املناطق احلـضرية مـع عـدد مـن شـركات القطـاع اخلـاص بـشراكة مـع املؤسـسة العامليـة             

 . لإلسكان وجهات أخرى

ــام واخلــاص،      - ٢٥ ــني القطــاعني الع ــشراكات ب ــل   ويف جمــال ال ــم املتحــدة  اضــطلع موئ األم
 شــركات القطــاع اخلــاص مــن أجــل االســتفادة ممــا لــديها مــن قــدرات    بأنــشطة مــشتركة مــع 

 تغـري املنـاخ والتخفيـف مـن          يف دعم األعمـال الراميـة إىل التكيـف مـع           ت وتكنولوجيا اتوخرب
 . وتنفذ هذه الشراكات يف بلدان منها مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ونيبال واهلند. آثاره

يوليــــه /ديلــــهي يف متــــوز عمــــال التجاريــــة يف نيــــوُعقــــد منتــــدى املوئــــل األول لألو  - ٢٦
يف الدورة الرابعة للمنتدى احلضري العـاملي املعقـود يف نـاجنينغ، الـصني            كنتيجة ألعمال   ٢٠٠٩

 بـني االحتـاد   ا مـشترك ااملنتـدى جهـد  كـان   و .٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٦ إىل   ٣الفترة من   
رعايـة حكومـة    عقـد ب   و عقارات يف الـصني،   اهلندي لغرف التجارة والصناعة والغرفة التجارية لل      

وجملــس تــشجيع مــواد  ملــصرف املركــزي يف اهلنــد،تــه جهــات منــها ارعايشــاركت يف اهلنــد و
ان ت واليـيت راجاسـ    اوتكنولوجيا البناء يف اهلند، ومصرف اإلسـكان الـوطين يف اهلنـد، وحكومتـ             

ة واجملتمـع املـدين ملناقـشة    هنيـ املرابطات الوالصناعة و ومجع املنتدى قيادات احلكومة   .البنجابو
واحتفى املنتدى، من خالل جـوائز املوئـل لألعمـال التجاريـة، خبمـس               .موضوع املدن املبتكرة  

مبادرات بارزة من القطاع اخلاص يف جماالت توفري األراضي والسكن امليسور التكلفة، وامليـاه              
الوقاية مـن الكـوارث،     والصرف الصحي، واملدينة الرقمية، والتكنولوجيات اخلضراء للمدن، و       

 .اإلعمارواإلدارة و
  

 حقوق املرأة يف األرض وامللكية وسبل احلصول على التمويل     

املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية إىل اهليئات االئتمانية اليت تتيح حـصول           قدمت    - ٢٧
وقُـدم الـدعم    . وكينيـا ، وغانـا ، ومجهورية ترتانيا املتحـدة   ،املرأة على األرض يف كل من أوغندا      

تتــيح حــصول املــرأة علــى األرض يف كــل مــن إثيوبيــا،  جديــدة ئتمانيــة ا هيئــات كــوينأيــضا لت
ــدة قــادة    وُن .موزامبيــق، ووبورونــدي، وروانــدا ظمــت جــوالت للتثقيــف وتعلــيم األقــران لفائ

غنـدا  وتبني التجربة يف كل مـن أو       .اجملتمعات احمللية العاملني مع هذه اهليئات االئتمانية اجلديدة       
 االئتمانيـة واملـدخرات اجملتمعيـة واملـساعدة         حـسينات ومجهورية ترتانيا املتحدة أن اجلمع بني الت      

التقنية كفيل بإحداث أثر كبري يف تيسري حصول فقراء احلضر والنـساء الفقـريات بوجـه خـاص             
  .على األراضي وفرص اإلسكان
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بالتـشاور مـع طائفـة واسـعة     وأُعدت خطة عمل لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وذلـك      - ٢٨
لـى  عاخلطـة  عرضـت  و .من الشركاء واخلرباء واملنظمات الدولية واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة   
ستسهم اخلطـة، الـيت     و .جملس إدارة موئل األمم املتحدة الذي أقرها يف دورته الثانية والعشرين          

، يف حتـسني    ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتـرة    للخطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل    متتثل متاما   
  .التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها لغاية تركيز الربامج واملواءمة بينها

  
 حتسني إدارة األراضي واملمتلكات    

شــدد موئــل األمــم املتحــدة يف الــدورة الــسابعة عــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة علــى       - ٢٩
كيـة،  لرض، وتعزيز حقوق املـرأة يف األرض وامل       احلاجة إىل االعتراف بطائفة من احلقوق يف األ       

وجعـــل أســـواق  راضـــي،رة لألدارة املبتكـــاإلالتنـــسيق الفعـــال يف قطـــاع األراضـــي، وزيـــادة و
  .ابط قوية بني احلضر والريفواألراضي أكثر فعالية وإقامة ر

دارة إمبــشاركة جهــات شــريكة اإلعــالن خــالل الــدورة الثانيــة والعــشرين جمللــس   ومت   - ٣٠
.  علــى نطــاق واســععــن وضــع جمموعــة معــايري تقيــيم جنــسانية ألدوات إدارة األرضنــامج الرب

دارة واســع النطــاق إلوحــدد اإلطــار كيفيــة احلكــم علــى مــدى كفايــة مراعــاة أداة أو برنــامج   
 املوئـل يف عـام      يوسـيجر  .األرض للفروق بني اجلنسني واملساواة يف املنافع بـني الرجـل واملـرأة            

  .يرو وبالتعاون مع االحتاد الدويل للمساحني، اختبارا أوليا إلطار التقييم، مع جلنة هو٢٠٠٩

اصل املوئـل تيـسري عمـل الـشبكة العامليـة ألدوات اسـتغالل األراضـي، وهـي عبـارة                  وو  - ٣١
 منظمة دولية تسعى إىل وضـع أدوات السـتغالل األراضـي      ٥٣عن شبكة عاملية تضم أكثر من       

بفـضل  و .تـأمني احلقـوق يف األرض للجميـع       مـن أجـل     ة اجلنـسني    تتميز مبناصرة الفقراء ومراعا   
الشبكة، يربز حاليا على الصعيد العاملي حتول يف النموذج حنو برنامج لألراضي يتميـز مبناصـرة                

 مبا يف ذلك التسليم مبفاهيم حوكمـة األراضـي،       ، ومراعاة املسائل اجلنسانية   ،الفقراء، واالبتكار 
التقنية لألراضي وقبول طائفة واسعة من احلقـوق يف إتاحـة احليـازة    وتعزيز األبعاد االجتماعية و   

راضـي  األهنيـة، ومؤسـسات     مـن اهليئـات امل    وتتألف الشبكة من شـبكات عامليـة         .اآلمنة للفقراء 
تعلـيم، وغريهـا مـن هيئـات األمـم          التـدريب و  الاجملتمـع املـدين، ومؤسـسات       منظمات  ريفية، و ال

ــةاملتحــدة واملنظمــات املتعــددة األطــر   ــع اتفــاق مــع مــصرف أمريكــا     .اف والثنائي وجــرى توقي
ــسكن        ــراض املبتكــرة لل ــز ممارســات اإلق ــى تعزي ــصادي للمــساعدة عل ــل االقت الوســطى للتكام

 . امليسور التكلفة يف منطقة أمريكا الوسطى دون اإلقليمية

 إطـار ومبـادئ توجيهيـة        لوضـع  تواصل التعـاون الوثيـق مـع مبـادرة البلـدان األفريقيـة            و  - ٣٢
لــسياسات األراضــي، الــيت يقودهــا كــل مــن مفوضــية االحتــاد األفريقــي، واللجنــة االقتــصادية     
ألفريقيــا ومــصرف التنميــة األفريقــي، بالتعــاون مــع اجلماعــات االقتــصادية اإلقليميــة وشــركاء    
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ــسياسات األراضــي وإصــالح        .آخــرين ــة ل ــادئ توجيهي ــادرة إىل وضــع إطــار ومب وهتــدف املب
اعتمـد رؤسـاء الـدول      قـد   و . حتديد نقاط مرجعية ومؤشرات لتنفيـذها      األراضي يف أفريقيا، مع   

ــشرة املعقــود        ــي الثالثــة ع ــؤخرا يف قمــة االحتــاد األفريق ــات األفريقيــة م  يف ســرت، ةواحلكوم
ــة  ــة الليبيـ ــة العربيـ ــن ،اجلماهرييـ ــرة مـ ــوز٣ إىل ١ يف الفتـ ــه / متـ ــار واإل، ٢٠٠٩يوليـ ــادئ املطـ بـ

 . توجيهية لسياسات األراضيال
  

 ت مبتكرة لتمويل اإلسكانآليا    

لــسلطات واصــل املوئــل تعزيــز دوره احلفــاز يف تيــسري التعــاون فيمــا بــني املــصارف، وا  - ٣٣
 ةاحملليــألمــوال س اؤواحملليــة ومنظمــات الفقــراء يف املنــاطق احلــضرية مــن أجــل حــشد ومجــع ر  

الــسكن ري تــوفواالســتثمارات العامــة ومــدخرات اجملتمعــات احملليــة لتحــسني األحيــاء الفقــرية و  
ومشلت تلك اجلهود عمليات الربنامج التجرييب ملرفق املوئل لتحـسني األحيـاء             .امليسور التكلفة 

 حيـث تـشكل     ،وغانـا ،  ندونيسيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة، وسـري النكـا       إالفقرية يف كل من     
تعـززت  و .قروض القطاع اخلـاص حاليـا جـزءا ال يتجـزأ مـن مـشاريع سـكان األحيـاء الفقـرية                     

للتمويـل   ،تنفيذ عدد من اآلليات املبتكرة مبا فيها عمليـات جتريبيـة      أكثر من خالل    ذه اجلهود   ه
سـيتيح هـذا اإلجـراء التـسهيلي قروضـا وحتـسينات ائتمانيـة مـن خـالل                 و. األويل القابل للسداد  
احملليــة لتحفيــز االســتثمار اخلــاص يف اإلســكان وتقــدمي اخلــدمات األساســية   املؤســسات املاليــة 

  .ن الذين ال جيدون ما يكفي من اخلدماتللسكا

وهدف تلك العلميات التجريبية وضـع منـاذج مبتكـرة تثبـت إمكانيـة متويـل اإلسـكان                    - ٣٤
امليسور التكلفة من خالل اجلمـع بـني جهـود القطـاع اخلـاص والتمويـل البـالغ الـصغر وجهـود             

ــة  ــن ال    . املنظمــات اجملتمعي ــصة م ــدروس املستخل ــاد بال ــن شــأن االسترش تجــارب يف وضــع  وم
الــسياسات واالســتراتيجيات القطريــة إفــادة املاليــني مــن فقــراء املنــاطق احلــضرية الــذين ليــست 

  .لديهم حاليا فرصة االستفادة من التسهيالت االئتمانية الرمسية
  

  احلضريةيف املناطق بشأن السالمة ومنع اجلرمية املبتكرة الشراكات     
ــسي يف    - ٣٥ ــل رئيـ ــضرية عامـ ــسالمة احلـ ــذب    الـ ــة وجـ ــصادية احملليـ ــة االقتـ ــسني التنميـ  حتـ

، يف إطـار    ٢٠٠٨ولذلك، اعتمد موئل األمـم املتحـدة عـام          . االستثمارات احمللية واألجنبية معا   
الســتثمار لتعزيــز قبــل اقــدرات الهنــج بنــاء اتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل،  االســترخطتــه 

إىل التخصــصات   النــهج املتعــدد  ويــسعى هــذا . احلــضرية يف املنــاطق الــسالمة ومنــع اجلرميــة   
  . احلضريةاملناطق تحسني السالمة يف لأصحاب املصلحة استغالل موارد وخربات مجيع 
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اجلهــات بــرامج ســتربط الــيت الــسالمة وأدوات احليــز احلــضري وجيــري إنــشاء شــبكة   - ٣٦
ــشريكة الداعمــة لالســتثمار االجتمــاعي   ــة  يف اجملتمعــات ال ــدخل واملهمــ احمللي . شةاملنخفــضة ال

 ،، وهـو جهـد تعـاوين مـع جملـس الـشرطة الوطنيـة الـسويدية                ريةوبرنامج الشرطة للتنميـة احلـض     
إمكانية قيام برنامج للجهات الشريكة بتقدمي الدعم ألعمال الـشرطة الدميقراطيـة يف             مثال على   

 املناطق احلضرية، وتعزيز مشاركة اجملتمعات احملليـة يف إدارة احليـز احلـضري، والنـهوض بثقافـة                
  .الوقاية يف املناطق احلضرية

يقوم الربنامج الدويل للتنمية احلضرية بقيادة الـشباب بإشـراك األطفـال والـشباب           كما    - ٣٧
املنخفـضة الـدخل واملهمـشة وذلـك كـشركاء فـاعلني يف التخطـيط واختـاذ         احملليـة  يف اجملتمعات   

يــسخر وهــذا النــهج . ضريةاحلــيف املنــاطق اجلرميــة منــع القــرارات يف ســالمة اجملتمعــات احملليــة و
ــادة  ــوارد خمع ــه خــدمات     م ــا في ــة مب ــف اخلــدمات االجتماعي ــرأة تل ــسالمة، وامل ــشباب، ال  ، وال

ــون ــة،والفنـ ــة، والثقافـ ــة يف     ، والرياضـ ــع اجلرميـ ــة يف منـ ــق نتـــائج ملموسـ ذوي حيـــاء أ لتحقيـ
  . املنخفض الدخل

  
  املدن وتغري املناخ   -جيم   

للتحـديات الـيت تواجههـا      ضافر اجلهـود يف التـصدي       لتيسري مزيد من التنـسيق وزيـاد تـ          - ٣٨
تغري املناخ والتكيف معه، أنشأ موئل األمم املتحـدة مبـادرة           أثر  املدن فيما يتعلق بالتخفيف من      

مزايـا موئـل   مـن  هـذه املبـادرة   تـستفيد  و. احلملـة احلـضرية العامليـة   مبوازاة مـع  ملدن وتغري املناخ  ا
 يف التخطـيط واإلدارة  اتـه  الـسلطات احملليـة احلـضرية وخرب   األمم املتحـدة النـسبية يف العمـل مـع         

مـع حتـسني     للمـدن    األثـر اإليكولـوجي   احلكومـة للحـد مـن       دوائر  احلضريني لدعم جهود مجيع     
  .مقاومتها آلثار تغري املناخسالمتها و

واحلملــة احلــضرية العامليــة هــي برنــامج للــدول األعــضاء والــشركاء يف جــدول أعمــال    - ٣٩
وهتـدف احلملـة إىل   .  السياسات وتبادل األدوات العملية لتحقيق التحـضر املـستدام        لنشراملوئل  

الـسبب، فهـي تركـز    وهلـذا  . تنفيذ مزيد من السياسات احلضرية املستدامة على الصعيد الـوطين      
دعوة لإلعـراب عـن رؤيـة مـشتركة مـن           للـ كات الشريكة بوسيلة    بعلى تزويد احلكومات والش   

  .اخلاصة هبا الدوائرضري ضمن احلعمال األجبدول نهوض الأجل مستقبل حضري أفضل و
وهتم وسـائل الـدعوة ومنـهجيات العمـل الـيت وضـعتها احلملـة ملنظمـات الفقـراء احلـضر                     - ٤٠

بقدر ما هتم رابطات السلطات احمللية، ومنتديات األعمال التجارية، ورابطات الـشباب، ومنافـذ              
سائية، والربملــانيني، واملــؤمترات الوزاريــة، واهليئــات  اإلعــالم، والرابطــات املهنيــة، واملنظمــات النــ 

وتسعى احلملة على هذا النحو إىل جعل التحضر املستدام مـسألة ذات أولويـة              . احلكومية الدولية 
  .األعضاء يف اجملتمع الدويل وأولوية من أولويات السياسة الوطنية بالنسبة لفرادى الدول
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تـساهم   منـه أن املـدن       ، إدراكاً ورته الثانية والعشرين   الربنامج يف د   واعتمد جملس إدارة    - ٤١
تغـري املنــاخ،  أهنــا معرضـة بـشكل كـبري لتـأثريات     انبعاثـات غـازات الدفيئـة و   بـشكل رئيـسي يف   

يوصـي بعقـد مـؤمتر      قـرار   قـرار يتعلـق باملـدن وتغـري املنـاخ و          : قرارين يتصالن بالتحضر املستدام   
ــة احلـــ يعـــىن باإلألمـــم املتحـــدة ل ــام ســـكان والتنميـ سيـــساهم و. ٢٠١٦ضرية املـــستدامة يف عـ

عمـال  األجـدول أعمـال املوئـل يف جـدول          يف تعزيز الـوعي مبـسامهة       كبري  بشكل  القرارين   كال
  .منسق لتنفيذمهاهنج تعزيز العاملي لتغري املناخ وسيزيدان من 

مـسألة املـدن وتغـري      ملراعـاة   منـسقة   متـضافرة و  إجراءات  اختاذ  حث احلكومات على    ُتو  - ٤٢
ــا يف ذلــك       امل ــاخ، مب ــتغري املن ــة املتعلقــة ب ــاخ كجــزء ال يتجــزأ مــن اســتراتيجياهتا الوطني ــدابري ن ت

التخفيف من آثاره والتكيف معـه، وذلـك بـالنظر إىل اسـتمرار التحـضر وأن أكثـر مـن نـصف                      
  .تغري املناخالبشرية تعيش يف مناطق حضرية وهي معرضة بشكل خاص آلثار 

األمم املتحـدة،   هيئات  استجابة عاملية تضم الشراكات مع      ىل  هناك ما يدعو إ   وإمجاال،    - ٤٣
. ، واجملتمع املدين، والشباب، والنساء، والـشعوب األصـلية        واملهنيني ،عاملية للمدن الشبكات  الو
ميكـن حتقيقـه   وهو ما الشباب والنساء،  التوعية يف أوساط    هناك حاجة إىل مزيد من اإلعالم و      و

احلاجـة إىل  ويـشدد علـى   . الفنون والثقافة والرياضـة استغالل باستخدام وسائل مثل اإلنترنت و  
  .لتكنولوجيات اجلديدة وتطبيقاهتازيادة االستثمارات يف البنية التحتية ويف األحباث املتعلقة با

  
  ٢٠١٣-٢٠٠٨استعراض اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة   -دال   

ــة   عمــال   - ٤٤ ــة العام ــرار اجلمعي ــس إدارة   و٦٣/٢٢١بق ــامج توصــيات جمل ــه الربن يف دورت
 خطـة   ،، بالتشاور الوثيق مع جلنة املمـثلني الـدائمني        أعد موئل األمم املتحدة   احلادية والعشرين،   

وكانـت  . ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتـرة    املؤسسية املتوسـطة األجـل    وتنفيذ اخلطة االستراتيجية    لعمل  
تقـارير مرحليـة    هلـا   دمت  قُُـ و ٢٠٠٧  ديـسمرب /يف كـانون األول   اللجنة أيدت خطة العمل هـذه       

  .٢٠٠٨خالل عام  هافيذنعن ت
 وثيقـة لـربامج املوئـل القطريـة كخطـوة أوىل            ٣٣ النتائج الرئيسية وضع وإقرار      تومشل  - ٤٥
 بلدان رائـدة    القطري، مبا يف ذلك يف ستة     املعياري والتشغيلي املعزز على الصعيد      طار  اإلفيذ  نتل

تعبئـة املـوارد    اسـتراتيجيات ل   واعتمـاد    ؛“األداءوحـدة   ”مبادرة   يف    املشتركة من البلدان الثماين  
وإنشاء وحدة لتعبئة املوارد للمساعدة يف توطيد وتوسـيع قاعـدة املـاحنني وتعبئـة      وخلق السمعة   

 ووضــع ورقــات سياســات واســتراتيجيات مــن أجــل ؛تقليديــة للتمويــل والــدعمالصادر غــري املــ
إطــار عمــل يــستند إىل وجــل املتوســط األاملؤســسية واخلطــة االســتراتيجية جمــاالت التركيــز يف 

تكـون حمـددة قابلـة للقيـاس والتحقيـق ومالئمـة             وأولويات   االنتائج ويستخدم مؤشرات وأهداف   
  .وحمددة املدة؛ وحتديد عتبات جديدة لتفويض السلطة والالمركزية
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يف إطـار    وإدارة املعـارف،     ،تالـشراكا للـدعوة، وإقامـة     هنـج منـسق     اعتماد   يف   وُشرع  - ٤٦
اجلديــدة مبــادرة املــدن وتغــري املنــاخ بظهــور هــذا النــهج متيــز اتبــاع و. احلملــة احلــضرية العامليــة

اإلقليمـي األول عـن     والشروع يف آن معا يف إصدار التقرير عن حالـة املـدن يف العـامل والتقريـر                  
هـذا النـهج اإلقليمـي    ميثـل  و. مليالـدورة الرابعـة للمنتـدى احلـضري العـا       أفريقيا خـالل    املدن يف   
تعمـيم جـدول أعمـال املوئـل كجـزء مـن احلملـة احلـضرية                يف  لـدعوة و  ة يف جمال ا   جديدمرحلة  

  .العاملية اجلديدة
شــرع دورتــه احلاديــة والعــشرين،  الربنــامج يف جملــس إدارة صــادر عــن وعمــال بقــرار   - ٤٧

التنميـة احلـضرية الـيت      اإلسـكان و  ل  أشـكا مبـادرة جتريبيـة لتمويـل       يف تنفيـذ    موئل األمم املتحدة    
حـد أكـرب   أتبيـان كيـف ميكـن إزالـة     هـو  والقـصد مـن هـذه املبـادرة        . تراعي احتياجات الفقـراء   

املـصريف  قطـاع   يـرى ال  األخطـار الـيت     مـن خـالل خفـض       العوائق أمام احلد من الفقـر احلـضري         
سكن أهنـــا موجـــودة بفـــضل آليـــات متويـــل تـــضمن حـــصول الفقـــراء احلـــضر علـــى الـــ احمللـــي 
  .مستدام بشكل
املؤسسية املتوسـطة األجـل   ولتقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية    ااستعراض  وأبرز    - ٤٨

وحــدد خطــوات مقبلــة ينبغــي بعــض املنجــزات وبعــض التحــديات، و ٢٠٠٩يف منتــصف عــام 
ي املنجزات إطار نتائج حّسن التركيز االسـتراتيجي وعمليـة التخطـيط الربنـاجم            ومشلت  . اختاذها

رصــد الكفــاءة، والفعاليــة، أساســا هامــا لهــذا اإلطــار يكــون أن يتوقــع و. ملوئــل األمــم املتحــدة
  .أقل من ذلك، اإلسهام يف التماسك الربناجميبواملساءلة، وليس 

ومن التحديات اليت مت حتديدها عدم كفاية تطوير عمليـات الـدعم لألعمـال التجاريـة                  - ٤٩
 وعــدم ؛يف جمــاالت املــوارد املاليــة والبــشريةس كافيــا بعــد الــذي لــيالــسلطة تفــويض املبّينــة يف 

بني اهليكـل   التنسيق   والصعوبات يف    قياس والرصد واإلبالغ يف املؤسسة؛    إدخال نظم األداء وال   
ــز يف اخلطــة االســتراتيجية       ــة وجمــاالت التركي ــة العام ــه اجلمعي ــذي أقرت املؤســسية والتنظيمــي ال

ــل  ــطة األجـ ــدم التـــواز  ؛املتوسـ ــتمرار عـ ــصص    واسـ ــل املخـ ــني التمويـ ــرض ن بـ والتمويـــل الغـ
  .واالعتماد على عدد صغري من املاحننيالغرض؛ املخصص  غري
 وعمليـات   ، واملـسؤوليات  ،املقترحة التوزيـع الواضـح لـألدوار      املقبلة  اخلطوات  مشلت  و  - ٥٠

وحتـسني   كفـاءات املـوظفني وأولويـات اخلطـة؛          بـني التنـسيق    و ؛املساءلة املرتبطة جبـداول زمنيـة     
ال بــد مــن إيــالء اهتمــام  و. ةإدارة املؤســس واســتعراض ؛ الــسلطةوتفــويضلكفــاءة والــشفافية ا

التخطـيط والرصـد والتقيـيم    مواصلة ة املستندة إىل النتائج من أجل    يخاص لبناء القدرات اإلدار   
  .املساءلةحتسني واإلبالغ و
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   يف املناطق احلضريةلشبابتنمية ا    
بـشأن  نتائج دراسـة استقـصائية       للمنتدى احلضري العاملي     خالل الدورة الرابعة  ُنشرت    - ٥١

 من املمارسات اجليدة الـيت قـام األقـران باستعراضـها يف     ٢٠٠مبادرات إمنائية يقودها شباب و    
املناســبة صــندوق وأنــشئ يف هــذه . جمــال التنميــة الــيت يقودهــا الــشباب مــن مجيــع أحنــاء العــامل  

تقــدمي مــنح إىل الــصندوق يهــدف و. هــا الــشبابالفــرص مــن أجــل التنميــة احلــضرية الــيت يقود
وقـد مت إعـداد اإلجـراءات     . املهـارات جمـال تطـوير     صغرية للمبـادرات الـيت يقودهـا الـشباب يف           

ستعتمد للموافقة على الدعم ومتت مشاطرهتا علـى نطـاق واسـع مـع الـشركاء يف                 واملعايري اليت   
  .أعمال املوئل املهتمني مبسائل شباب احلضرجدول 

الــشباب الــذين يعيــشون يف لتلبيــة احتياجــات بأعمــال موئــل األمــم املتحــدة  اعترافــا و  - ٥٢
يف دورتــه موئــل األمــم املتحــدة ، دعــا جملــس إدارة  يف املــدناألحيــاء الفقــرية واألحيــاء احملرومــة

وكاالت األمم املتحدة وصـناديقها وبراجمهـا       جانب  منسق من   إىل اعتماد هنج    الثانية والعشرين   
  .الشباباخلاصة باملهارات تطوير لدعم مبادرات املهتمة األطراف ها من غرياملعنية و

  
   اجلميع على اخلدمات األساسيةحصول    

ــرار    - ٥٣ ــس اإلدارة عمــال بق ــرباء      ٢١/٤جمل ــضم خ ــا ي ــم املتحــدة فريق ــل األم ــشأ موئ ، أن
يف مــشروع املبــادئ اإلسـهامات  وجمموعـة واســعة مـن أصــحاب املـصلحة اللتمــاس املزيـد مــن     

لس يف دورتـه    اجمل اليت ُعرضت على     ،توجيهية املتعلقة حبصول اجلميع على اخلدمات األساسية      ال
، املــدن املتحــدة واحلكومــات احملليــة، وممثلــي احلكومــات  وضــم أصــحاب املــصلحة  . العــشرين

كمــا شــارك يف . ، ومنظمــات اجملتمــع املــديناصاخلــالعــام واخلــدمات يف القطــاعني متعهــدي و
 واملؤســسات املاليــة اإلقليميــة ، ممثلــون مــن هيئــات األمــم املتحــدة املعنيــةأعمــال الفريــق بنــشاط

عقــد علــى هــامش ّوجــت سلــسلة مــن املــشاورات اإلقليميــة باجتمــاع عــاملي  وقــد ُت. والدوليــة
  .الدورة الرابعة للمنتدى احلضري العاملي

ــرار يف و  - ٥٤ ــدعم   جملــس اإلدارة شــجع ، ٢٢/٨الق ــدمي ال ــى تق ــشركاء عل  احلكومــات وال
فيـذ املبـادئ التوجيهيـة    النـهوض بتن املؤسسي والـتقين واملـايل لـتمكني موئـل األمـم املتحـدة مـن             

املتعلقـــة حبـــصول اجلميـــع علـــى اخلـــدمات األساســـية إىل جانـــب املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة   
معــايري مــستدامة يف   وضــع  كمــا شــجع احلكومــات، حــسب ظروفهــا، علــى       . بالالمركزيــة 

ــاء   جمــايل ــى   التخطــيط والبن ــاه مــع مراعــاة احلــصول عل ــشرب النظيفــ مي ــو ةال ــوافر ، وةاملأمون ت
ــق ــة  املرافــ ــصحية الكافيــ ــضرية، و الــ ــدمات احلــ ــات ، واخلــ ــستدامة للنفايــ ــة اإلدارة املــ ، كفالــ
بالتعـاون  ُيعـّد،   املـدير التنفيـذي ملوئـل األمـم املتحـدة، أن            كـذلك إىل    وطلـب   . املـستدام  والنقل
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ــدول األعــضاء وغريهــا مــن     ــق مــع ال ــادئ    الوثي ــذ املب ــيني، تقييمــا لتنفي أصــحاب املــصلحة املعن
 التوجيهية املتعلقة بالالمركزية واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باحلـصول علـى اخلـدمات األساسـية        

تقريـرا عـن التقـدم احملـرز يف         إىل اجمللـس يف دورتـه الثالثـة والعـشرين           رفـع   والتكامل بينها، وأن ي   
  .تنفيذ القرار

  
  األمم املتحدةموئل هيكل إدارة     

باحلاجـة إىل تعزيـز     ، وخباصة مـا يتعلـق منـه         ٦٣/٢٢١روح قرار اجلمعية العامة     عمال ب   - ٥٥
اإلداري، مبـا يف ذلـك اإلدارة القائمـة علـى حتقيـق نتـائج،              التفـوق   تـوخي   اإلصالح املؤسـسي و   

يف  ورد   كمـا الكفاءة والفعالية يف هيكل إدارة موئل األمم املتحدة،         مسألة  جملس اإلدارة   ناقش  
  .HSP/GC/22/2/Add.3الوثيقة 

املــدير التنفيــذي وجلنــة املمــثلني الــدائمني جملــس اإلدارة إىل لــب ، ط٢٢/٥ويف القــرار   - ٥٦
دارة موئـل األمـم املتحـدة بغيـة         إلدراسـة   يف إجـراء    ، ضـمن برنـامج العمـل وامليزانيـة،          االشتراك

والكفـاءة والفعاليـة يف هيكـل اإلدارة        تحسني الـشفافية واملـساءلة      السبل الكفيلة ب  حتديد وتنفيذ   
كــي ينظــر فيهــا هبــذا اخلــصوص أي تعــديالت أخــرى حمتملــة إدخــال حتديــد خيــارات احلــايل و

  .لس يف دورته الثالثة والعشريناجمل
  

  اإلقليميةو العاملية االستشارية العمليات  - ثالثا  
  العاملي احلضري املنتدى  - ألف  

 مــن الفتــرة يف ،الــصني ،نــاجنينغ يف العــاملي احلــضري تــدىللمن الرابعــة الــدورة قــدتُع  - ٥٧
 تنميـــةال حتــدي  :املتجــانس  التحــضر ’’ شــعار  حتــت  ،٢٠٠٨ نــوفمرب /الثــاين  تــشرين  ٦ إىل ٣
 الـيت  لـدورة ا تركيـز  حمـور  كانـت  فرعيـة  مواضـيع  ةست إىل املوضوع وقُسِّم .‘‘توازنةامل قليميةاإل

ــة دامــت ــام أربع ــوازن’’ :وهــي أي ــة يف اإلقليمــي الت ــشجيع’’و ؛‘‘احلــضرية التنمي ــصاف ت  اإلن
 البيئـة و املبنية البيئة بني واءمةامل’’ و ؛‘‘وعادلة نتجةم املدن جعل’’ و ؛‘‘االجتماعيني واإلدماج
 لكــل مدينــة إجيــاد’’ و، “وروحهــا للمــدن التارخييــة ورذاجلــ علــى احلفــاظ” و ؛‘‘الطبيعيــة
 الــدورة ستــضافةال الربازيــل مــةحكو بــه تقــدمت الــذي بــالعرض اجمللــس بحــور .‘‘األجيــال
 ســيكونو .٢٠٠٩ ،مــارس/آذار يف ،جــانريو دي ريــو يف العــاملي احلــضري للمنتــدى اخلامــسة
   .“احلضرية الفجوة سد :املدينة يف احلق ”اخلامسة الدورة موضوع
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 الرئيــسي املوضــوعب يتعلــق فيمــا عمليــة وحلــول مبتكــرة أفكــار إلجيــاد الــسعي كــانو  - ٥٨
 مـن  وأكثـر  الثمـاين  املـستديرة  ملوائـد ا مناقـشات و الستة واراتاحل يف واضحا ةالفرعي املواضيعو

 وتبــادل .نــاجنينغ يف ُنظمــت الــيت الدراســية واحللقــات الــشبكي لتواصــلا مناســبات مــن ١٤٠
 حكوميــة غــري ومنظمــات مهنيــة ورابطــات جمتمعيــة ومنظمــات وأكــادمييون وحمــافظون وزراء

 العـامل  مـدن  يف احليـاة  نوعيـة  حتـسني  كيفيـة  بـشأن  رباتواخل الرؤى اخلاص القطاع يف وأعضاء
 بـني  فيمـا  املعقـودة  ناقـشات امل ويف املنتـدى  يف املعتمـد  الـشمويل  النـهج  وميثـل  .النمو يف اآلخذة
 الـذي  النجـاح  مـن  املـستفادة  الـدروس  أُدرجـت  وقد .املستقبل يف املدن لتنمية منوذجا الشركاء
 حـوار  يف للـدخول  جـدد  شـركاء و املوئـل  أعمـال  جـدول  يف الـشركاء  حـشد  يف املنتدى حققه
  .العاملية احلضرية احلملة ستراتيجيةا ضمن املمارسات وأفضل الرشيدة السياسات وتبادل
 احلــضري املنتــدى بــأن منــه اعترافــا والعــشرين، الثانيــة دورتــه يف اإلدارة جملــس ودعــا  - ٥٩

 اختـاذ  إىل املـستدامة،  احلضرية والتنمية اإلسكان قضاياب املعين األول العاملي فلاحمل أصبح العاملي
ــدابري مــن عــدد ــدى، زخــم علــى احلفــاظ أجــل مــن الت  جــدول يف بقــوة املنتــدى وإرســاء املنت

 االسـتراتيجية  واخلطـة  املنتـدى  نواتج بني التآزر أوجه وتعزيز الرمسي، املتحدة األمم اجتماعات
   .األجل املتوسطة واملؤسسية

  
   الرئيسية التقارير  - باء  

 علــى الناميــة والبلــدان النمــو املتقدمــة البلــدان يف اً،متزايــد تــأثرا والبلــدات املــدن تتــأثر  - ٦٠
 جيلـب  ضخمنيالـ  نياالجتـاه  ينهـذ  الكـ و .املنـاخ  تغـري  على املترتبة اآلثاربو العوملةب ،سواء حد
ــصادية تغــيريات معــه ــة اقت ــة ودميوغرافي ــد كــبرية ومكاني ــدات املــدن تــشكيل تعي ــا والبل  عمراني

ــا ــق .واجتماعي ــل ولتوثي ــك وحتلي ــواهر تل ــى الظ ــستوى عل ــتعدادات جتــري اإلقليمــي، امل  االس
 الكـارييب،  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  كـا يأمر يف املـدن  حالـة  عـن  األول اإلقليمـي  التقرير إلصدار

 ورابطـات  وبلـديات  مـدن  واحتـاد  والتحـضر،  اإلسـكان  ووزارات املـدن،  حتالف مع باالشتراك
 للمنتــدى اخلامــسة الــدورة يف مــرة ألول املنــشور هــذا صــدور املتوقــع ومــن .يــةالالتين أمريكــا
  .٢٠١٠ مارس/آذار يف العاملي احلضري

ــل وَوقَّــع  - ٦١ ــم موئ ــاق املتحــدة األم ــراكة اتف ــع ش ــس م ــا جمل  لإلســكان الوســطى أمريك
ــستوطنات ــشرية واملـ ــساعدة البـ ــة إدارة يف للمـ ــن املعرفـ ــل مـ ــز أجـ ــادل تعزيـ ــل تبـ ــضل ونقـ  أفـ

 شـاملة  إقليميـة  دون اسـتراتيجية  تدمِـ اعُت ،٢٠٠٩ مايو/أيار يف عقد اجتماع يفو .رساتاملما
 أمريكـا  مـصرف  مـن  بـدعم  املـنخفض،  الـدخل  ذويلـ  إلسكانا لتطوير مشتركة مبادرة لتنفيذ

  .االقتصادي للتكامل الوسطى
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 فتــرةال خــالل ينالــصادر املتحــدة األمــم وئــلمل الرئيــسيني التقريــرين مــن كــلٌ ويتنــاول  - ٦٢
ــشمولة ــالتقرير امل ــذه ب ــضايا ه ــاوغ الق ــصد .ريه ــن والق ــرة     م ــامل للفت ــدن يف الع ــة امل ــر حال تقري
 .العــامل يف دناملـ  لكَِّشُتــ الـيت  ياتديناملـ ا فهــم حتـسني  هــو )٢(املتناغمـة  املـدن  :٢٠٠٩‐٢٠٠٨
 ميـة اإلقلي التنميـة  وعواقـب  وأفوهلـا  املـدن  منـو  دداتحملـ  حتليـل  )أ( :يلي ما على التقرير ويشتمل

 الـدخل  يف للتفـاوت  حتليـل  )ب( و واحلضرية؛ الريفية املناطق بني التفاوت وأوجه املتناظرة غري
 تـأثري  يـة وكيف املـدن  خمتلـف  يف وىأاملـ  مـن  رمـان احل ودرجـات  املدن مستوى على واالستهالك

 وتغـري  املـدن  بـشأن  الـدائر  النقـاش  إطـار  يف )ج( و واالقتـصادية؛  االجتماعيـة  التنمية على ذلك
 ،املعيـشية  واألسـر  املـدن  مستوى على الطاقة باستهالك املتعلقة الرئيسية لبياناتل عرض املناخ،
 عرضــة أكثــر سـتكون  الــيت احلـضرية  املنــاطق يف الـسكانية  فئــاتالو املـدن  هــي مـا  يــبني ليـل وحت

  .البحر سطح مستوى ارتفاع نتيجة للخطر
 عــن املــستوطنات البــشرية لعــام  التقريــر العــاملي: ختطــيط املــدن املــستدامة  ويــستعرض  - ٦٣

 والبلـدات  املـدن  تواجـه  اليت الكربى التحديات ،٢٠٠٩ عام أواخر يف سيصدر الذي ،٢٠٠٩
 مـن  األهـم و .ةاحلاليـ  جُهالـنُ  وفعاليـة  احلديثة املدن ختطيط وانتشار وظهور ،العامل أحناء مجيع يف

 اســتجابة أكثـر  تكـون  احلــضري لتخطـيط ل مبتكـرة  وممارســات ُنُهجـا  حيـدد  التقريــر فـإن ، ذلـك 
   .املستدام للتحضر واملستقبلية احلالية للتحديات

 التقريـر  تـضمن ي املستدام، لتحضرا يف املدن لتخطيط جديد دور عن البحث إطار ويف  - ٦٤
ــشأن مقترحــاٍت ــدد ب ــن ع ــ م ــية رياتيالتغ ــ .األساس ــي، أوالًف ــوم أن ينبغ ــات تق ــى احلكوم  عل
 .والبلــدات املــدن يف مركزيــة أكثــر متنــام دور بــأداء سواءالــ علــى واحمللــي املركــزي الــصعيدين
 كــشفت الــيت احلاليــة، العامليــة االقتــصادية ألزمــةل التــصدي يف، كــبري حــد إىل، هــذا وينــدرج

ــات حــدود عــن ــسوق آلي ــدما ال ــاو .وحــدهال تعمــل عن ــى يتوجبســ ،ثاني  التخطــيط هنــج عل
 وخـصوصا  احلجـم،  ملتوسـطة وا الـصغرية  للمدن أكرب ااهتمام يلوي أن ،إصالحه بعد ،احلضري

 نظـم  علـى  جيب،  ثالثاو .الكبرية املدن على الغالب يف تخطيطال يركز حيث ،النامية البلدان يف
ــه لــبس ال بــشكل تتــصدى أن ها،إصــالح بعــد احلــضري، تخطــيطال  التحــديات مــن لعــدد في
ــة كـــربىال ــئة الراهنـ ــاطق يف والناشـ ــة احلـــضرية، املنـ ــاخ تغـــري وخباصـ ــسري والتحـــضر، املنـ  عالـ
 املنـاطق  وبـروز  ،احلـضرية  املنـاطق  يف الرمسيـة  غـري  واألعمـال  الفقـر  تزايـد  مـن  يـه عل يترتـب  ماو

 بعـد  ومـا  الكـوارث  وقـوع  بعـد  مـا  أوضـاع و احلضرية، املناطق يف والسالمة الكربى، احلضرية
 والتنميـة  احلـضري  التخطيط لوائح إنفاذ على لقدرةل عالية أولوية إعطاء ينبغي،  وأخريا .الرتاع

 علـى  بنـاء  القـدرة  تلـك  طـوير تو الناميـة،  البلـدان  مـن  كـثري  يف بـشدة  إليهـا  يفتقر اليت حلضرية،ا
   .واقعية معايري

__________ 
  .E.O.8.III.Q.1 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات  )٢(  
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  اإلقليمية الوزارية االجتماعات  - جيم  
 الــوزاري للمــؤمتر املواضــيعية املرجعيــة الوثــائق إعــداد يف املتحــدة األمــم موئــل ســاعد  - ٦٥

 إىل ٢٨ مـن  الفتـرة  يف أبوجـا  يف عقـد  الـذي  احلـضرية  نميـة والت باإلسكان املعين الثاين األفريقي
 علــى التغلــب :١١ الغايــة ،٧ اهلــدف” هــو املــؤمتر موضــوع وكــان .٢٠٠٨ يوليــه/متــوز ٣١

 واعتمــد .“املــستدامة واحلــضرية اإلســكانية التنميــة لتحقيــق الالزمــة واملــوارد التمويــل حتـديات 
 والنـهوض  اإلسـكان  متويـل  بـشأن  يهيـة توج مبـادئ  علـى  نـّصت  عمل وخطة أبوجا قرار املؤمتر

  .عموماً احلضرية التنمية وحتقيق الفقرية باألحياء

 األهـداف  بإجنـاز  معـين  عامـل  فريـق  مـداوالت  بتيـسري  أيـضا  املتحـدة  األمـم  موئل وقام  - ٦٦
 واحملـيط  آلسيا الثاين الوزاري املؤمتر خالل وذلك الصحي والصرف املياه بشأن لأللفية اإلمنائية
 وأفـضى  ٢٠٠٨ مـايو /أيـار  يف طهـران  يف ُعقـد  الـذي  احلضرية والتنمية باإلسكان املعين اهلادئ
  .عمل خطة اعتماد إىل
 االجتمـاع  وتنظـيم  حتـضري  عمليـة  يف املتحـدة  األمـم  موئـل  سـاعد  ذلك، إىل وباإلضافة  - ٦٧

 اإلســكان قطــاع عــن املــسؤولني املــستوى الرفيعــة والــسلطات للــوزراء عــشر الــسابع اإلقليمــي
 األمريكـي  - يـربي ألا املنتـدى و الكـارييب،  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  أمريكا يف احلضرية التنميةو

 والتنميــة اإلســكان قطــاع عــن املــسؤولني املــستوى الرفيعــة والــسلطات للــوزراء عــشر الثالــث
  .٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول يف السلفادور يف عقد الذي، احلضرية

  
  البشرية املستوطنات جمال يف اجلنوب بلدان بني فيما التعاون  - دال  

ــشأن ا  أجــرى   - ٦٨ ــداوالت ب ــات إلجملــس اإلدارة م ــاون  المكان ــا كــبرية للتع ــدان  فيم ــني بل ب
 باملعايري اليت ُوِضعت ألنشطة موئل األمم املتحـدة علـى           يف هذا السياق، رحب اجمللس    و. اجلنوب

ز يف إعـداد وثـائق الـربامج        الصعيد القطري، مبا يف ذلك توزيع مديري برامج املوئل والتقدم احملـر           
 االستفادة من التجارب موئل األمم املتحدة   إىل   وطلب اجمللس أيضاً   .وئل األمم املتحدة  القطرية مل 

واخلــربات ومراكــز االمتيــاز املتــوفرة يف العديــد مــن بلــدان اجلنــوب للمــساعدة يف تنفيــذ برنــامج   
 األمـني العـام الـذي سـيقدم إىل          على املـسامهة يف تقريـر      موئل األمم املتحدة  وحث كذلك   . عمله

مؤمتر األمم املتحدة القادم بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب واملشاركة يف ذلك املـؤمتر، وتـسهيل                
  . تنظيم حوار بشأن التعاون بني بلدان اجلنوب يف الدورة املقبلة للمنتدى احلضري العاملي

 األمـم  وئـل مل ماليـة  مـوارد  تـوفري  على الصلة ذات واملنظمات احلكومات اجمللس وحث  - ٦٩
 احلــضرية التنميــة حتقيــق يف اجلنــوب بلــدان بــني فيمــا التعــاون تــسهيل مواصــلة بغــرض املتحــدة
 يف األفقـي  الـتعلم  وتـشجيع  السياسات بشأن املشورة وتقدمي القدرات بناء خالل من املستدامة
ــدان أوســاط ــة البل ــز جمــاالت مــع متــشياً النامي  املتوســطة املؤســسيةو االســتراتيجية اخلطــة تركي
   .املمارسات أفضل بيانات قاعدة منها بوسائل األجل،
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ــاون  - رابعا   ــة داخـــل واملنظمـــات الوكـــاالت مـــع التعـ ــدة، األمـــم منظومـ  املتحـ
 واملنظمـات  املتحـدة  األمـم  منظومـة  خـارج  الدوليـة  احلكوميـة  واملنظمات

   احلكومية غري
 للمـستوطنات  املتحـدة  األمم لربنامج نيالتنفيذي نيلمديرل مشترك ليحمر تقرير عرض  - ٧٠

 بـني  والتنـسيق  التعـاون  جمـاالت  حـدد ُي اإلدارة جملـس  على للبيئة املتحدة األمم وبرنامج البشرية
 تنفيـذ  وخطـة  ٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة للشراكة جديد إطار وضع التعاون هذا يشملو .نييئتاهل

   .التوعية شطةوأن، النفايات وإدارة، املناخ وتغري املدن على تركز مشتركة
 األنـشطة  مـن  العديـد  يف اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  برنـامج  مـع  التعـاون  علـى  التأكيد ومت  - ٧١

 يف املتحـدة  األمم وئلمل الكاملة املشاركة على التأكيد مت كما ،القطري ستوىامل على الربناجمية
 الـصعيد  علـى  لـربامج ا مواءمة لضمان “األداء وحدة” مببادرة الثمانية التجريبية املشاريع من ٦

  .الوطنية التنمية أولويات مع القطري
ــل ويتعــاون  - ٧٢ ــم موئ ــع املتحــدة األم ــة م ــل منظم ــة العم ــا الدولي ــن وغريه ــاهل م  يف اتيئ

 موئـل  سـاهم  قـد و .الفقـر  علـى  لقـضاء ا أجـل  مـن  الكاملة والعمالة الالئق العمل على التشجيع
 أجـل  مـن  ،املتحـدة  األمـم  منظومـة  نطـاق  على تنفذ اليت عملال خطة مشروع يف املتحدة األمم
 مـن  بتكليـف  اخلطـة  وتـتم  ،الالئـق  والعمـل  الكاملـة  العمالـة  تـوفري  خالل من الفقر على القضاء
 عــن ذايت تقيــيم تقريــر أيــضا املتحــدة األمــم موئــل وأصــدر .املــستوى الرفيعــة الربناجميــة اللجنــة
   .الالئق عملال وتوفري واملنتجة الكاملة العمالة توفري أهداف مراعاة
 يف اإلنــسان قــوقحل املتحــدة األمــم مفوضــية مــع تعاونــه املتحــدة األمــم موئــل واصــلو  - ٧٣

 وضـع  يف تقـدما  ربنـامج ال أحـرز  وقـد  .الـسكن  يف للحـق  املتحدة األمم ربنامجل املشترك التنفيذ
 األمــم موئــل وتعــاون .لــسكنا يف لحــقل وطينالــ للقــانون ثــائقوو الــسكن يف حــقلل مؤشــرات

جملـة   إصدار على اإلخالء وحاالت اإلسكان حقوق مركز مع ،الربنامج هذا إطار يف ،دةاملتح
 تـستخدم  فـصلية  يةقانون جملة وهي ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية  قانون اإلسكان واحلقوق    

   .والثقافية واالجتماعية االقتصادية واحلقوق اإلسكان جمال يف للدعوة أداةك واسع نطاق على
 املعـين  االستـشاري  الفريـق  عـضوية  البـشرية  للمستوطنات املتحدة األمم برنامج ددوج  - ٧٤

 خـرباء  الفريـق  أعـضاء  ويـضم  .املتحدة األمم ملوئل ةالتنفيذي ةللمدير القسري اإلخالء بعمليات
 احلـق  أجـل  مـن  اآلسـيوي  التحـالف  قبيـل  مـن  املوئـل،  أعمال جدول يف الرئيسيني الشركاء من
 مـن  الثالـث  العـامل  يف العمـل  ومنظمـة  اإلخـالء،  وحـاالت  اإلسكان وقحق ومركز السكن، يف

 وشـارك  .الفقرية األحياء لسكان الدويل والتحالف الدويل، املوئل وحتالف،  والتنمية البيئة أجل
 دراسـات  معهد جانب إىل العاملي، احلضري للمنتدى الرابعة الدورة خالل االستشاري الفريق
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 تنظـيم  يف هـويرو،  وجلنة اإلخالء وحاالت اإلسكان حقوق مركزو احلضرية والتنمية اإلسكان
 بلـدات  سـبع  إىل احلقـائق  تقصيل بعثات وفدتأُو .القسري اإلخالء بدائل بشأن تدريبية دورة
، القــسري إلخــالءل النطــاق واســعة عمليــات عــن اإلبــالغ فيهــا مت بلــدان مخــسة يف ومــدن

 لقيــــامل املــــصلحة أصــــحاب نمــــ وغــــريه املتحــــدة األمــــم موئــــل إىل التوصــــيات وجهــــتو
   .املتابعة إجراءاتب

ــدائم املنتــدى مــع املتحــدة األمــم موئــل وتعــاون  - ٧٥  ،األصــلية الــشعوب بقــضايا املعــين ال
ــشطة يف وأســهم ــق أن ــدعم فري ــشترك ال ــني امل ــضايا املعــين الوكــاالت ب ــشعوب بق  .األصــلية ال

 مـن  احلـضرية  اتالـسياس  يف لدليـ  إلصـدار  مبـادرة  يف رائـد  بـدور  املتحدة األمم موئل قام وقد
 تتــسم الــيت األصــلية الــشعوب مــسائل بــشأن التوجيهيــة لمبــادئل حــضري عنــصر إضــافة أجــل
 تعمـيم  أجـل  من اإلمنائية املتحدة األمم موعةجمل التابعة العمل قةفر وضعتها اليتو ،العموم بطابع

 إىل املبــادرة دفوهتــ .املتحــدة لألمــم التنفيذيــة األنــشطة يف ةاألصــلي الــشعوب قــضايا وإدمــاج
ــدمي ــسياسات، رامســي إىل اإلرشــادات تق ــديري ال ــاطق وم  اجملــال يف واملمارســني احلــضرية املن

 والتحــديات احلــضرية املنــاطق يف عــيشت الــيت ةاألصــلي الــشعوب احتياجــات بــشأن احلــضري،
 نبإسـكا  املتعلقـة  بالـسياسات  اخلـاص  هدليلـ  املتحـدة  األمـم  موئل وأصدر .تواجهها اليت احملددة

  .األصلية للشعوب الدائم للمنتدى الثامنة الدورة يف األصلية لشعوبا
 قــضايا بــشأن واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب مــع التعــاون واســتمر  - ٧٦

 واإلصـالح  اتوالـسياس  والـدعوة  الرصـد  جمـاالت  يف احلضرية املناطق يف اجلرمية ومنع السالمة
 األدوات شملتـ و .األدوات وتطـوير ،  االسـتثمار  قبـل  مـا  حلـة مر يف القـدرات  وبناء املؤسسي،

 حلــاالت االستقــصائية الدراســاتو اجلرميــة، منــع بــشأن شتركاملــ تقيــيملل أداة تطويرهــا مت الــيت
 مـع  ،اجلرمية ملنع كأداة الرياضة عن اوكتيب احلضري، يزاحل يف الشرطة دور عن اكتيبو ،اإليذاء
ــز ــى أويل تركيــ ــ علــ ــتعداداوا اأفريقيــ ــأس هتاســ ــامل لكــ ــام العــ ــذي ٢٠١٠ لعــ ــينظم الــ  يف ســ
  .فريقياأ جنوب
 مـن  ختلـو  آمنـة  دنملـ  التـرويج  للمـرأة  اإلمنـائي  املتحدة األمم صندوق مع التعاون ومشل  - ٧٧

 احمللـي  احلكـم  مـستوى  علـى  اجلنـسني  بني املساواة لتعميم كوسيلة والفتيات النساء ضد العنف
 بـشأن  ،لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مـن  ٣ اهلـدف  يف الـواردة  غايـات وال هـداف األ حتقيق هبدف

 .البيئــة اســتدامة بــشأن ،لأللفيــة اإلمنائيــة األهــداف مــن ٧ اهلــدف يفو ،اجلنــسني بــني املــساواة
 تعزيـز  أجـل  مـن  العنـف  ملنـع  األمريكيـة  البلـدان  حتـالف  أعمـال  يف املتحـدة  األمم موئل وشارك
  .األمريكتني يف احلضرية السياقات يف نفالع منع سائلمل األطراف متعددة منسقة استجابة
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  بامليزانية واملتعلقة املالية املسائل - خامسا 
ــامج مــشروع عــرض  - ٧٨ ــة عمــل برن ــرة وميزاني ــسنتني فت ــى ٢٠١١-٢٠١٠ ال  جملــس عل

 اجمللـس  ووافـق  .الـصلة  ذي وامليزانيـة  اإلدارة لـشؤون  االستشارية اللجنة بتقرير مقرونا اإلدارة،
 البالغــة العامــة األغــراض ميزانيــة علــى أيــضا ووافــق .املقتــرحني وامليزانيــة العمــل برنــامج علــى
ــد، دوالر ٦٦ ١٩٠ ٥٠٠ ــة واعتمـ ــراض ميزانيـ ــة األغـ ــة اخلاصـ  دوالر ٩٥ ٧١٧ ٧٠٠ البالغـ
 للفتـرة  املقتـرحني  وامليزانيـة  العمل برنامج يف بالتفصيل والواردة ٢٠١١-٢٠١٠ السنتني لفترة

ــق .٢٠١١-٢٠١٠ ــذلك ووافـ ــى كـ ــ علـ ــاطي ادةزيـ ــي االحتيـ ــراض الرمسـ ــة لألغـ ــن العامـ  مـ
  . دوالر٦ ٦١٩ ٥٠٠ إىل دوالر ٣ ٢٧٩ ٥٠٠
 بنـسبة  تفـوق  زيـادة  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفتـرة  العاديـة  للميزانيـة  املنقح االعتماد ويعكس  - ٧٩
 قــراري إىل املتحــدة األمــم موئــل أشــار وقــد .٢٠٠٣-٢٠٠٢ فتــرةال اعتمــادات املائــة يف ٥٥

 املتحـدة،  األمـم  موئـل  تعزيـز  بـشأن  الالحقة والقرارات ٥٦/٢٠٦ و ٥٦/٢٠٥ العامة اجلمعية
 األنـشطة  لـدعم  التمويل زيادة إىل العامة اجلمعية فيها دعت اليت ؛٦٢/١٩٨ القرار ذلك يف مبا
 التمويـل  لزيـادة  مقترحـات  تقـدمي  علـى  املتحـدة  األمـم  موئل دأب وقد .املنظمة هبا تضطلع اليت

 الــيت املقترحــات اســتيعاب تــستطيع تكــن مل العاديــة امليزانيــة أن غــري .القــرارات هلــذه اســتجابة
 بالنــسبة الــسقف باعتبــاره املقــدم التخطــيط رقــم حيــّد ذلــك، إىل وباإلضــافة .املنظمــة عرضــتها
 .املنظمـة  تعرضـها  الـيت  التمويـل  يف الزيـادات  مـستوى  مـن  الـسنتني  فتـرة  ميزانيـة  بيانـات  جلميع
 ويف .املتحــدة األمــم موئــل ميزانيــة جممــوع مــن املائــة يف ٧ ةقرابــ العاديــة امليزانيــة أمــوال ومتثــل
ــام ــغ ،٢٠٠٨ عـ ــل بلـ ــة متويـ ــة امليزانيـ ــات بلغـــت حـــني يف دوالر، ماليـــني ٩,٥ العاديـ  التربعـ

 التربعــات وبلغــت .دوالر مليــون ٢٠ املتحــدة األمــم ملوئــل العامــة لألغــراض )املخصــصة غــري(
 مليـون  ١٣٣,٢ حمددة ومشاريع برامج طةألنش ذاهتا السنة يف خصصت اليت اخلاصة لألغراض
  .املخصصة غري والتربعات املخصصة التربعات بني مستمر اختالل وهناك .دوالر
 علـى  ممتـدا  يكـون  أن يفضل والذي،  للتنبؤ والقابل واملستقر الكايف التمويل شأن ومن  - ٨٠
 املنظمـة  نوميكِّ ،امليزانية عن اخلارجة التربعات تقلب من التقليل على يساعد أن سنوات، عدة
ــن ــة التخطــيط م ــامج ألداء بفعالي ــها برن ــذ املعتمــد عمل  واملؤســسية االســتراتيجية اخلطــة وتنفي

 كـــبرية جهـــودا املتحـــدة األمــم  موئـــل بـــذل وقــد  .٢٠١٣-٢٠٠٨ للفتـــرة األجـــل املتوســطة 
 النتـائج،  علـى  القائمـة  اإلدارة مبـادئ  تعزيـز  بغيـة  ،خلطةا إعداد ضمن للنتائج إطار الستحداث
 يف النظـر  علـى  احلكومـات  وتـشجع  .االسـتراتيجية  بالنتـائج  املـوارد  ربـط  من كذلك وللتمكني

 جمـاالت  مـع  ويتـسق  امليـسرة،  والـشروط  املرونـة  مـن  مبزيـد  يتـسم  خمـصص  لتمويل آليات توفري
 اهتماماهتـا  يف بانتظـام  األوليـة  مـنح  مـن  املنظمـة  سـيمكن  وهـذا  .اخلطة يف عليها املوافق التركيز

  .اخلطة تنفيذل طريق خارطة باعتباره املعد النتائج إطار يف إبرازها مت اليت املتوقعة لمنجزاتل
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  والتوصيات االستنتاجات  - سادسا 
 مشلــت مجيــع جوانــب تنميـــة    تــداعيات كانــت لألزمــة االقتــصادية واملاليــة العامليـــة       - ٨١

اء وفئــات وقــد كــان أثرهــا خطــريا بوجــه خــاص علــى الفقــر . املــستوطنات البــشرية وإدارهتــا
اجملتمع ذات الدخل املنخفض الـيت تـضررت كـثريا قـدرهتا علـى احلـصول علـى سـكن الئـق،                      

وكان لألزمة أيضا تأثري سليب علـى     . وضمان احليازة واخلدمات األساسية يف املناطق احلضرية      
  . يف امليزانيةاألولوية اليت تستطيع أن توليها احلكومات لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة

ــذي احلــوار وكــان  - ٨٢ ــدورة يف أجــري ال ــة ال ــشرين الثاني ــشأن اإلدارة جمللــس والع  ب
 االقتــصادية األزمــة ســياق يف التكلفــة امليــسور اإلســكان متويــل” وهــو ،اخلــاص املوضــوع
 الفـرص  املشاركون وحدد .وتداعياهتا املسائل هذه حبث يف استفاض قد،  ‘‘الراهنة العاملية
 انطـالق  نقطـة  مبثابة تكون أن ميكن واليت األزمة، هذه تطرحها اليت التحديات عن الناشئة
   .التكلفة امليسور اإلسكان لتعزيز مبتكرة آليات لتطوير
 اعتمـاد  خـالل  مـن  املستدام التحضر تسهيلل للغاية هاما العام القطاع دور واعترب  - ٨٣

 البـالغ  يـل التمو ونظـم  اإلسكان صناديق إنشاء على تشجع تنظيمية وأطر داعمة سياسات
  . اتاالئتمان على احلصول على الفقراء ملساعدة الصغر
 املـصلحة،  أصـحاب  مجيـع  املساعي هذه يف يشرك أن ضرورة على التأكيد وجرى  - ٨٤
 واإلقليميـة  الدولية املالية املؤسساتو ،اخلاص بالقطاع العقارات تشييد شركات فيهم مبن

  . ، واملنظمات والوكاالت الدوليةاجملتمعية واملنظمات احلكومية غري واملنظمات واحمللية،
 بـأن   بتكلفة ميسورة  ملسألة متويل اإلسكان     ة احملوري األمهيةوشدد جملس اإلدارة على       - ٨٥

 سياسـات اإلسـكان واهلياكـل األساسـية         مالءمـة دعا مجيع الدول األعضاء إىل أن تقـّيم مـدى           
  . والفئات الضعيفة األخرىذات الصلة لتلبية احتياجات سكاهنا، وخباصة فقراء احلضر

 اجلمعيـة  فيـه  دعـت  الـذي  ٦٣/٢٢١ القـرار  اعتبـاره  يف اإلدارة جملـس  وضع وإذ  - ٨٦
 نظـم  يف املـستجدة  التطـورات  الراهنة املالية األزمة ضوء يف يستعرض أن إىل لساجمل العامة
 ابعـة الر الـدورة  يف املـستوى  رفيعـة  خاصـة  مناسـبة  تنظـيم  تأييـده  عـن  رعبَّـ  اإلسكان، متويل

  . واجهة األزمة املالية العامليةم يف اإلسكان متويل نظم مسألة تتناول للجمعية والستني
ــن  - ٨٧ ــسلم وم ــه امل ــدن أن ب ــساهم امل ــصفة ت ــسي ب ــات يف ةرئي ــازات انبعاث ــة غ  .الدفيئ
 خــالل مــن الطاقــة كفــاءة بتعزيــز املنــاخ تغــري مــن التخفيــف يف ارئيــسي ادور هلــا فــإن لــذا،
ارسات ومم احلضرية، املناطق إدارة كفاءة وزيادة ،أنسب بشكل راضياأل استغالل ختطيط

  . البناء املراعية للبيئة
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 ولـيس  .خطـري  قلق مصدر املناخ تغري آلثار املدن تعرض يشكل نفسه، الوقت ويف  - ٨٨
 حيــاة جوانــب مجيــع علــى املنــاخ تغــري بانعكاســات الــوعي إذكــاء أمهيــة تأكيــد املغــاالة مــن

ــسان ــ ويف .اإلن ــة ةحال ــة، األزم ــإن املالي ــذين ف ــشكلة، خلــق يف ســاهم مــن آخــر هــم ال  امل
 سـريع  عـامل  سـياق  يف ،االجتاهـات  هـذه  وتشري .منها املتضررين أشد هم احلضر، فقراء أي

 والبيئـة،  البـشرية  املـستوطنات  خطتـا  فيهـا  تلتقـي  حامسـة  حلظة نشوء ضرورة إىل التحضر،
لفـان مـن    خمت جمـاالن  أهنمـا  علـى  طـويال  ليهماإ ينظر ظل ما بني الفاصلة اهلوة ردم وضرورة

  . جماالت السياسة والعمل
 ويـشمل  .املـستويات  خمتلـف  علـى  العمـل  ملتابعـة  جمـاالت  عـدة  التقريـر  هذا وحيدد  - ٨٩
 جمــاالت يف منــها كــل سياســات فعاليــة بتقيــيم األعــضاء الــدول تقــوم أن إىل احلاجــة ذلــك

 التكلفـة  امليـسور  اإلسـكان  إدخال إىل احلاجةو الفقراء، لصاحل احلضرية والتنمية اإلسكان
ا عليهــ املتفــق اإلمنائيــة األهــداف بلــوغ وســائل مــن رئيــسيتني كوســيلتني اإلســكان ومتويــل
  .  األهداف اإلمنائية لأللفيةفيها مبا ،دوليا
 إقامـة  إىل واحلاجـة  العاملي، الصعيد على املتابعة يف تكمن الرئيسية التوصية أن بيد  - ٩٠
 اإلقرار إىل تستند التوصية وهذه .املستدامة التنمية حتقيق املتابعة وطرائق ياكله بني جسر
 التحـضر  سـريع  عـامل  يف متزايـد  بـشكل  مرهونـا  أصـبح  املـستدامة  التنميـة  هـدف  بلوغ بأن

 املطـاف  هنايـة  يف تـصبح  املـستدامة  التنميـة  أن عمليـا  يعـين  وهذا .املستدام التحضر بتحقيق
ــة ــة التخطــيطو اإلدارة جبــودة مرهون ــار مــع التكيــف وفعالي ــا تغــري عــن الناشــئة اآلث خ املن

  .والتخفيف منها
 معـين  املتحـدة  لألمم مؤمتر عقد يف تنظر أن إىل مدعوة العامة اجلمعية فإن وهكذا،  - ٩١

ــة باإلســكان ــستدامة احلــضرية والتنمي ــل( امل ــه يكــون ،٢٠١٦ عــام يف )الثالــث املوئ  هدف
 مبزيد للتصدي املستكملة والنهج واالستراتيجيات اتالسياس واعتماد وصياغة استعراض

  . حضر املستدام والتنمية احلضريةالت جمايل يف الناشئة للتحديات الفعالية من
 األجـل  املتوسـطة  واملؤسـسية  االسـتراتيجية  اخلطـة  تنفيـذ  يف كـبري  تقـدم  أحـرز  وقد  - ٩٢
 مـن  سلـسلة ب القيـام  إىل اخلطـة  هـذه  وتـدعو  .٢٠١٣-٢٠٠٨ للفترة املتحدة األمم ملوئل

 لتحقيـق  ومنـسق  منـهجي  هنـج  تـوخي  تتطلب ٢٠١٣ عام حىت والتجديدات اإلصالحات
 ويتطلـب  .البـشرية  واملوارد التجارية املمارسات وحتسني الربامج، بني والتماسك االتساق
ــن هنــج ــذا م ــل ه ــابال متــويال القبي ــؤ ق ــه ميكــن ال للتنب ــة حتــس إدخــال بدون ينات إال بطريق
  . ومتقطعة جمزأة
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ــل أن ثبــت فقــد  - ٩٣ ــل التموي ــؤ، القاب ــائم ســيما وال للتنب ــه الق  متعــدد اتفــاق علــى من
 جيـدة  طريقـة  املـاحنني،  من اثنني مع األخرية اآلونة يف عليه اتفق الذي كالتمويل السنوات
 لألمانـة  تتـيح  مماثلـة  اتفاقـات  يف الـدخول  علـى  ،القادرة احلكومات وتشجع قدما، للمضي

ــلفا، ختطــط أن ــبوتر س ــات برشــد ت ــها أولوي ــقو ،عمل ــذلك حتق ــة كاســبامل ب  يف املتوقع
  .والشفافية واملساءلة، الكفاءة،

 وتغــري والعــشوائي الــسريع احلــضري التوســع عــن النامجــة التحــديات مواجهـة  ويف  - ٩٤
 ومبـادرة  العامليـة  احلـضرية  احلملة مها ،جديدتني مبادرتني املتحدة األمم موئل أطلق املناخ،
 أنـشطة  العـاملي  احلـضري  املنتـدى  جانـب  إىل املبادرتـان  هاتـان  وسـتقود  .املنـاخ  وتغري املدن

 املتعلــق للحــوار منــسقا هنجــا وســتوفر املــستدام، التحــضر زيــادة أجــل مــن العامليــة الــدعوة
 القـرارات  مـع  ومتـشيا  .والقطـري  واإلقليمـي  العـاملي  عدالُص على والتنمية العامة بالسياسة
 القاعـدة  عريـضة  وطنيـة  جلـان  أو منـابر  إنشاء إىل الدول تدعي املسألة، هذه بشأن املتخذة
  .العاملية احلضرية احلملة يف نشط بدور تقوم للموئل

  


