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   ٢٠١١الدورة املوضوعية لعام 
  ٢٠١١يوليه / متوز٢٩ إىل ٤جنيف، 

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

  التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل    
    

      تقرير األمني العام    

  موجز  
مـن مقـرر اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          ) ج(عمـال بـالفقرة     مت إعداد هـذا التقريـر         
ويبدأ التقرير بإبراز املقررات الرئيـسية الـيت اختـذها جملـس إدارة برنـامج األمـم                 . ٢٠١٠/٢٣٦

املتحدة للمستوطنات البشرية يف دورته الثانية والعشرين موئل األمم املتحـدة مث يقـوم بوصـف                
ملتحدة، مبا يف ذلك طبيعة التعـاون يف التنفيـذ املنـسق جلـدول              األنشطة اليت قام هبا موئل األمم ا      

ومت أيــضا إبــراز القــضايا . أعمــال املوئــل علــى الــصعد العــاملي واإلقليمــي والــوطين واملواضــيعي
  .الرئيسية يف النشرات الرئيسية اليت أصدرها موئل األمم املتحدة خالل الفترة قيد االستعراض
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األوىل، تـدعو احلكومـات إىل اختـاذ        :  توصـيات  دمي أربـع  قـ وختاما خيلص التقريـر إىل ت       
 بعقــد مــؤمتر القمــة لإلســكان والتنميــة احلــضرية      ٢٠١٦قــرار مبكــر بــشأن القيــام يف عــام     

ــا للقـــرار الـــذي يتعلـــق          ــدعو احلكومـــات إىل تقـــدمي دعمهـ ــستدامة؛ والتوصـــية الثانيـــة تـ املـ
قـاطين األحيـاء الفقـرية مبـا يتجـاوز         االستراتيجيات واألطر العاملية والقطرية لتحـسني حيـاة         ” بـ

موئـل األمـم املتحـدة يف دورتـه         ي اعتمـده جملـس إدارة       ذالـ و“ غاية األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      
 والتوصــية الثالثــة تطلــب مــن احلكومــات إدراج التنميــة احلــضرية املــستدامة  ؛الثالثــة والعــشرين

حـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة         ودور املدن والسلطات احمللية يف إسهاماهتا يف العمليـة الت         
 ويف مداوالت املؤمتر؛ والتوصـية الرابعـة تطلـب مـن اجمللـس االقتـصادي                ٢٠١٢املستدامة لعام   

واالجتماعي إدراج التحّضر املستدام واحلد من الفقر وحتسني أحوال األحيـاء الفقـرية بوصـف               
رات القمـة واملـؤمترات الدوليـة      ذلك مسألة شاملة لعـدة قطاعـات يف األعمـال التحـضريية ملـؤمت             

  .ذات الصلة باملوضوع ومتابعة نتائجها
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  املقدمة  -أوال   
مــن مقــرر اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ) ج(مت إعــداد هــذا التقريــر عمــال بــالفقرة   - ١

٢٠١٠/٢٣٦ .  
وّسع موئل األمم املتحدة خالل هـذه الفتـرة تعاونـه مـع وكـاالت ومنظمـات منظومـة            - ٢
جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني املعـين بالتنـسيق،      : ومن بني وسـائل التعـاون الرئيـسية   . مم املتحدة األ
يف ذلــك أركانــه الثالثــة وهــي جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، واللجنــة الربناجميــة الرفيعــة    مبــا

املــــستوى، واللجنــــة اإلداريــــة الرفيعــــة املــــستوى؛ واللجنــــة التنفيذيــــة للــــشؤون االقتــــصادية 
وباإلضـــافة إىل ذلـــك، قـــدم الربنـــامج . الجتماعيـــة؛ واللجنـــة التنفيذيـــة للـــشؤون اإلنـــسانية وا

الـصلة باملوضـوع، مبـا يف ذلـك          املدخالت التقنية لتقـارير األمـني العـام والوثـائق األخـرى ذات            
  . الوثائق األساسية لالجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية

وخارج إطار منظومة األمم املتحدة، اسـتمر موئـل األمـم املتحـدة يف تعزيـز العالقـات                    - ٣
مع الشركاء غري احلكوميني الرئيسني، وهو يقوم باستكشاف وتقوية الشراكات اجلديـدة بغيـة              

ومــن بــني هــؤالء الــشركاء، مجاعــات اجملتمــع  . إضــفاء قيمــة مــضافة إىل عملــه ونفــوذ مــوارده 
  .اص، واهليئات املهنية، واملعاهد املعنية باألحباث والتدريباملدين، والقطاع اخل

وقبل القيام بوصف جمموعة األنشطة املضطلع هبـا خـالل الفتـرة الـيت يـشملها التقريـر،                 - ٤
ــة        ــدورة الثالث ــا يف ال ــيت مت اختاذه ــررات ال ــراز املق ــتم إب ــة، ي ــشراكات املتبع ــاون وال ــواع التع وأن

  . م املتحدةوالعشرين جمللس إدارة موئل األم
  

  قرارات جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  -ثانيا   
مت، يف الدورة الثالثة والعشرين جمللس إدارة موئل األمم املتحدة املنعقـدة يف الفتـرة مـن                   - ٥
  .، اختاذ ثالثة قرارات ذات مغزى يتم إبرازها أدناه٢٠١١أبريل / نيسان١٥ إىل ١١
  

   األمم املتحدة الثالث لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامةمؤمتر  -ألف   
ــة العامــة يف قرارهــا  ٢٠٠٩ديــسمرب /يف كــانون األول  - ٦  مــن ٦٤/٢٠٧، طلبــت اجلمعي

األمني العام أن يعد تقريرا بالتعاون مع جملس إدارة موئل األمم املتحدة عن مـسألة عقـد مـؤمتر             
ــكان والتنم    ــين باإلسـ ــدة معـ ــم املتحـ ــستدامة  ثالـــث لألمـ ــضرية املـ ــة احلـ ــث (يـ ــل الثالـ يف ) املوئـ

  .، لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني٢٠١٦ عام
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واستجابة هلذا الطلب أعد موئل األمم املتحدة تقريرا عن املوئـل الثالـث، مت النظـر فيـه         - ٧
ــة والعــشرين جمللــس اإلدارة   ــدورة الثالث ــة عــددا مــن ا  . يف ال ــرزت الوثيق ــدة  وأب لتطــورات اجلدي

حدثت منذ انعقاد املوئل الثاين، مما جعل من الضروري عقد مؤمتر ثالـث لألمـم املتحـدة معـين                   
  :ومن بني هذه التطورات. ٢٠١٦باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة يف عام 

  اهليمنة الدميغرافية للمدن، اليت يقيم فيها حاليا أكثر من نصف سكان العامل؛   )أ(  
لتوسع املكاين السريع للمـستوطنات احلـضرية الـذي يـؤدي إىل ظهـور املـدن                ا  )ب(  

  الضخمة واملناطق احلضرية الكربى؛
نشوء قضايا وظواهر عاملية جديدة، مبا يف ذلك العوملة، وتغري املناخ، وانعـدام               )ج(  

  األمن، واجلرائم يف املدن، وازدياد الفقر، والالمساواة داخل املدن؛
ــ  )د(   ــام واخلــاص والقطــاع غــري احلكــومي يف إطــار     األدوار امل تغرية للقطــاعني الع

  إحياء دور القطاع العام يف التخطيط احلضري والتنمية؛
االزدياد الكبري يف وترية وحّدة الكوارث الطبيعـة والكـوارث الـيت يتـسبب يف                 )هـ(  

  . حدوثها البشر، وأثرها على املدن
ا التقرير، اعتمد قرارا بشأن مؤمتر األمم املتحـدة         وبعد قيام جملس اإلدارة بالنظر يف هذ        - ٨

الثالث املعين بالسكان والتنمية احلضرية املستدامة، وأحاط علما بتقرير املدير التنفيذي للموئـل             
الثالث، ودعا األمني العام إىل أن يضّمن أفكاره ومقترحاته يف تقريره الذي ستنظر فيـه الـدورة        

  . ةالسادسة والستني للجمعية العام
وأحاط القرار أيضا علما باملالحظـات الـيت أبـديت يف تقريـر املـدير التنفيـذي، خاصـة                     - ٩

  : الغايات املقترحة للموئل الثالث، ومن بني أهدافها
  استعراض السياسات واإلجنازات واملعوقات املاضية؛  )أ(  
وضع جدول أعمال جديـد للتنميـة احلـضرية قـادر علـى التـصدي للتحـديات                   )ب(  

رص احلـضرية اجلديـدة ومنـها تغـري املنـاخ والـسالمة واألمـن احلـضريني، إضـافة إىل التقـدم                والف
  بدور جديد للمدن وللسلطات احمللية؛

ــة         )ج(   ــار املؤســسي لإلســكان وإدارة األراضــي والتنمي ــز اإلط ــق لتعزي ــاد طرائ إجي
  .احلضرية املستدامة
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 حيـاة قـاطين األحيـاء الفقـرية         االستراتيجيات واألطـر العامليـة والقطريـة لتحـسني          -باء   
  يتجاوز غاية األهداف اإلمنائية لأللفية مبا
والقطريــة لتحــسني االســتراتيجيات واألطــر العامليــة ”إن جملــس اإلدارة، يف قــراره عــن   - ١٠

، دعــا احلكومــات “يتجــاوز غايــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  حيــاة قــاطين األحيــاء الفقــرية مبــا 
مية واحمللية إىل أن حتـصي عـدد سـكان األحيـاء الفقـرية كـل يف بلـدها          وكذلك السلطات اإلقلي  

وأقاليمها ومناطقها احلضرية وأن تـضع، بنـاء علـى هـذا، األهـداف الوطنيـة واإلقليميـة واحملليـة                    
 إلحداث حتسني كبري يف حيـاة قـاطين         ٢٠٢٠الطوعية والواقعية، اليت يتعني حتقيقها حبلول عام        

صــياغة ) أ: (مــن خــالل لة الرئيــسية لتحقيــق هــذه األهــداف ســتكونوالوســي. األحيــاء الفقــرية
ــة لتحــسني حــصول ســاكين        ــة للتخطــيط احلــضري تعطــي األولوي ــذ اســتراتيجيات وطني وتنفي
األحياء الفقرية على سكن مالئم وخدمات أساسية مالئمة وبنية أساسـية، مبـا يف ذلـك حتـسني               

ــصحة، والت    ــة، وال ــة، والنقــل، والطاق ــاه والنظاف ــيم؛ املي ــى أراضــي   ) ب(عل ــدعيم احلــصول عل ت
هتيئـة الظـروف الـضرورية لـسبل املعيـشة احلـضرية        ) ج(ميسورة التكاليف مع حيازة مضمونة؛      

تعزيــز التنميـة احلــضرية املــستدامة ومـشاركة مجيــع أصـحاب املــصلحة وخاصــة    ) د(املـستدامة؛  
  .قاطين األحياء الفقرية

 منـه   ٤،  وخاصة الفقرة     ٦٥/١٦٥اجلمعية العامة   مت اعتماد هذا القرار استجابة لقرار         - ١١
حيث دعت اجلمعيـة العامـة جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة إىل أن ينظـر يف االسـتراتيجيات                      
واألطر العاملية والوطنية املالئمة للعمل يف املستقبل، من أجل حتقيق حتسن كبري يف حياة قـاطين                

  .ية املرتبطة باألحياء الفقريةاألحياء الفقرية، مبا يتجاوز األهداف احلال
  

ــستدامة مــن خــالل توســيع نطــاق احلــصول املتكــافئ علــى        -جيم    ــة احلــضرية امل التنمي
  األراضي واإلسكان واخلدمات األساسية

التنمية احلـضرية املـستدامة مـن خـالل توسـيع نطـاق             ”إن جملس اإلدارة، يف قراره عن         - ١٢
رحـب بـاحلوار حـول هـذا     “ اخلـدمات األساسـية  احلصول املتكافئ على األراضي واإلسـكان و    

املوضوع الذي دار أثناء دورته الثالثة والعـشرين كإسـهام منـه يف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                     
، وطلــب مــن املــدير التنفيــذي أن يكفــل نقــل نتــائج احلــوار مــن خــالل  ٢٠١٢املــستدامة لعــام 

  . رئيس جملس اإلدارة إىل هيئة مكتب املؤمتر
فس القرار، شجع جملس اإلدارة كذلك احلكومات والشركاء يف جدول أعمـال            ويف ن   - ١٣

  :املوئل يف مجلة أمور على
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إدراج قــضية التنميــة احلــضرية املــستدامة يف إســهاماهتم يف العمــل التحــضريي     )أ(  
  ؛٢٠١٢ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف عام 

تنمية احلضرية املستدامة، بالتأسـيس     تطوير استجابات استراتيجية ملشكالت ال      )ب(  
على توصيات جدول أعمال املوئل، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ونتيجـة مـؤمتر القمـة العـاملي                   

ــام  ــستدامة      )١(٢٠٠٥لع ــة امل ــاملي للتنمي ــة الع ــؤمتر القم ــذ م ــة تنفي ــسبوغ  (، وخط ــة جوهان خط
   للجمعية العامة؛ونتيجة االجتماع العام الرفيع املستوى للدورة الستني) للتنفيذ

حشد التزام احلكومات والـشركاء يف جـدول أعمـال املوئـل علـى املـستويات                  )ج(  
الدولية والوطنية واحمللية لتعزيز الالمركزية وحتـسني احلوكمـة الرشـيدة للـشؤون احلـضرية بغيـة                 

  .توسيع نطاق احلصول املتكافئ على األراضي واإلسكان واخلدمات األساسية
  

  ة املضطلع هبا على الصعيد العاملياألنشط  -ثالثا   
األنشطة اليت اضطلع هبا موئل األمم املتحـدة علـى الـصعيد العـاملي مـع جمموعـة كـبرية                      - ١٤

اليـوم  : من وكاالت األمم املتحدة املثيلة، واحلكومات، وجمموعة كبرية من الـشركاء تـضمنت             
  .٢٠١٠ العاملي ؛ واحلملة احلضرية العاملية؛ ومعرض شنغهاي٢٠١٠العاملي للموئل 

  
  اليوم العاملي للموئل  -ألف   

ــل يف         - ١٥ ــاملي للموئ ــاليوم الع ــدان ب ــن البل ــدد كــبري م ــل ع ــشرين األول٤احتف ــوبر / ت أكت
 بطرق مبتكرة متنوعة كان هلا أثر إجيـايب علـى الرسـائل واألنـشطة العامليـة ملوئـل األمـم             ٢٠١٠
ام قياسـية، لالحتفـال بـاليوم العـاملي      بلـدا، وهـذه أرقـ    ٧٩ مناسـبة يف     ٢٣٩ومت تنظـيم    . املتحدة

 يف املائـة تقريبـا بالنـسبة لعـدد البلـدان الـيت              ١٢٠للموئل، ومتثـل هـذه األرقـام زيـادة تـصل إىل             
ــوم يف عــام    ــسبة لعــدد املناســبات  ١١٧، و ٢٠٠٩احتفلــت هبــذا الي ــة بالن واســتمرت .  يف املائ

ــاد نت   ــة يف االزدي ــدة الــيت مت   االحتفــاالت يف الواليــات املتحــدة األمريكي يجــة للــشراكات اجلدي
.  يف واشـنطن العاصـمة  ٢٠٠٩تكوينها خالل االحتفال العـاملي بـاليوم العـاملي للموئـل يف عـام            

ويف أمريكا الالتينية، حيث مت عقد الدورة اخلامـسة للمنتـدى احلـضري العـاملي، حـدثت أيـضا                   
ــاليوم العــاملي للموئــل   ــادة يف االحتفــاالت ب  منطقــة آســيا واحملــيط  ومتيــزت االحتفــاالت يف. زي

 املدن اآلسـيوية    حالة”اهلادئ مبناسبات رفيعة املستوى يف معرض شنغهاي وبإصدار تقرير عن           
ويــستخدم عــدد كــبري مــن الــشركاء بــصورة متزايــدة اليــوم العــاملي   . “٢٠١٠/٢٠١١للفتــرة 

_________________ 
  .٦٠/١العام انظر قرار اجلمعية   )١(  
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ــة         ــضايا احلــضرية احمللي ــشأن الق ــراءات ب ــاذ إج ــة، واخت ــن أجــل التوعي ــل م ــد. للموئ د وازداد ع
  .٢٠١٠ يف عام ٢٠ إىل ٢٠٠٩ يف عام ١٤املنتديات احلضرية الوطنية من 

  
  احلملة احلضرية العاملية  -باء   

خالل الفترة الـيت يتناوهلـا التقريـر، وّسـع موئـل األمـم املتحـدة مـن نطـاق شـراكاته يف                         - ١٦
يل لعمـال البنـاء     فقد قدمت مثاين منظمات جامعة، مبا فيها االحتاد الدو        . احلملة احلضرية العاملية  

واألخــشاب، واجلمعيــة الدوليــة ملخططــي املــدن واألقــاليم، ورابطــة الكومنولــث للمخططــني،   
، واجمللـس   )جامعـة بنـسلفانيا   (وشركة غاز فرنسا السويس، ومعهد بنسلفانيا لألحباث احلضرية         

 العاملي لألعمال التجاريـة مـن أجـل التنميـة املـستدامة، تعهـدات مـن خـالل مـذكرات تفـاهم،                      
ومت إشــراك . للعمــل مــن أجــل وضــع مبــادئ متفــق عليهــا تتــصل بالتنميــة احلــضرية املــستدامة    

ــة    ــدامها تعتمـــد علـــى الطباعـ ــبكتني، إحـ ــة ) ســـييت ســـكوب(شـ ــار (واألخـــرى إليكترونيـ أخبـ
ومت التعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة           . لتعزيز رسائل احلملـة ومبادئهـا     )  اجلنوب - اجلنوب

ــل      ســيما تلــك الو  األخــرى، ال ــة ذات صــلة باملوضــوع، مث ــديها محــالت عاملي ــيت ل كــاالت ال
ومت حتديـد  . احلمالت املتعلقة باملدن القـادرة علـى التـأقلم بالتـشجيع علـى االقتـصادات املبدعـة               

هويــة األبطــال الــذين قــاموا جبمــع ونــشر الــدروس املستخلــصة مــن عمليــات اإلبــداع املتعلقــة    
  . مدينة على املستوى العاملي١١بالتنمية احلضرية املستدامة، وذلك يف 

  
  ٢٠١٠معرض شنغهاي العاملي لعام   -جيم   

ــة املنــسقة جلنــاح األمــم املتحــدة الــذي تبلــغ       - ١٧ إن موئــل األمــم املتحــدة، بوصــفه الوكال
، جنــح يف حــشد وتنــسيق مــشاركة )وهــو منــوذج لتوحيــد األداء( متــر مربــع ٣ ٠٠٠مــساحته 

تحــدة طيلــة فتــرة معــرض شــنغهاي العــاملي لعــام    وكالــة مــن وكــاالت األمــم امل ٤٠أكثــر مــن 
ومت تكـريس جنـاح     . “حياة أفضل يف مدينـة أفـضل      ” أشهر وكان موضوعه     ٦ ومدهتا   ٢٠١٠

األمــم املتحــدة واملعــرض بأســره لألفكــار والتجــارب واالبتكــارات واألدوات والتكنولوجيــات 
وقــد مت تــصميم . حــضرواخلــربات وأشــكال التعــبري الــيت تعــرض رؤيــا إجيابيــة لعــامل آخــذ يف الت 

 يف املائـة    ٩٠وهم يشكلون أكثر مـن      (جناح األمم املتحدة لتعظيم مشاركة املواطنني الصينيني        
والزائــرين الــدوليني، وزيــادة الــوعي بــسياسات وإجــراءات األمــم املتحــدة ) مــن مجيــع الزائــرين

اح أكثـر مـن   وأقبـل علـى اجلنـ   . املضطلع هبا مـع الـشركاء مـن أجـل التنميـة احلـضرية املـستدامة              
ونظمـت وكـاالت   ). وهـذا رقـم يتجـاوز الـرقم املـستهدف وهـو مليونـا زائـر           (ماليني زائر،    ٣

  . مناسبة ومعرضا مؤقتا بشأن مجيع جوانب املدن١٥٠األمم املتحدة أكثر من 
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قام موئل األمم املتحدة بتنسيق نشر طبعة خاصـة مـن جملـة األمـم املتحـدة عـن املـدن،                       - ١٨
ملواضــيعي بــشأن املــدن الــصاحلة للعــيش فيهــا، وســاهم يف إعــالن شــنغهاي  وشــارك يف احملفــل ا

 داعيـا   )٢(٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١الذي مت اعتماده يف مؤمتر القمة األخري املعقـود يف           
ونظـرا لقيـام   . املدن إىل تـشجيع التنميـة احلـضرية املـستدامة مـن خـالل التعـاون وتبـادل املعرفـة            

 مليـون شـخص بزيـارة املعـرض، ميثـل        ٧٠ح األمم املتحـدة وحنـو       ماليني شخص بزيارة جنا    ٣
هذا احلدث فرصة مهمة لتسليط الضوء على جدول أعمال املوئل، وخباصـة اجلوانـب اإلجيابيـة                

  . للتنمية احلضرية املستدامة
  

  التعاون مع السلطات احمللية   -دال   
ماميــة، والــشركاء األوثــق تعتــرب الــسلطات احملليــة هــي اجلهــات الفاعلــة يف اخلطــوط األ  - ١٩

وهكذا فـإن التعـاون مـع الـسلطات احملليـة           . للحكومات املركزية يف تنفيذ جدول أعمال املوئل      
يتشعب يف مجيع أحنـاء جمـاالت عمـل موئـل األمـم املتحـدة علـى املـستويات العامليـة واإلقليميـة                       

  .والقطرية
على إشراك الـسلطات احملليـة    وعلى املستوى العاملي، انصب عمل موئل األمم املتحدة           - ٢٠

يف اجلهود الرامية إىل كفالة قـدر أكـرب مـن الـشفافية واملـساءلة بـشأن الطريقـة الـيت تتحقـق هبـا                         
. الغايات املستهدفة لألهداف اإلمنائية لأللفية يف حيـاة النـاس، وخباصـة سـكان األحيـاء الفقـرية                 

ة، ومناقــشات املائــدة املــستديرة،  وقــد ُنظــم عــدد مــن احلــوارات العامليــة واإلقليميــة واألقاليميــ  
واملنتديات حول السلطات احمللية واألهداف اإلمنائية الدولية كجزء من الفعاليات الدوليـة مثـل              

ــام    ــاملي لع ــد مجعــت تلــك احلــوارات بــني الُعمــد ورابطــات     . ٢٠١٠معــرض شــنغهاي الع وق
ات، وتقدموا بتوصـيات    السلطات احمللية الذين تشاركوا يف التجارب احمللية ويف أفضل املمارس         

لقــد كانــت املــدن . حــول إضــفاء الطــابع احمللــي بــصورة فعالــة علــى األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 
  .املتحدة واحلكومات احمللية ومكاتبهما اإلقليمية مها الشركاء الرئيسيني يف تلك اجلهود

 ويــضاف إىل ذلــك أن موئــل األمــم املتحــدة ركــز علــى تعزيــز دوره كمركــز اتــصال     - ٢١
واستضاف موئـل األمـم املتحـدة اللجنـة         . بالنسبة للسلطات احمللية داخل منظومة األمم املتحدة      

االستــشارية املعنيــة بالــسلطات احملليــة التابعــة لألمــم املتحــدة وأضــفى عليهــا املزيــد مــن احليويــة  
دة بصفتها اجلهاز االستشاري للسلطات احمللية داخل منظومة األمم املتحدة، كما مت تعيني عمـ             

وقد أتت اللجنـة    . وأعضاء جدد طبقا للمعايري الرامية إىل ضمان التوازن اإلقليمي واالقتصادي         
االستشارية بالُعمد وبذوي اخلربة الطويلة إىل الدورة اخلامـسة للمنتـدى احلـضري العـاملي وإىل                

_________________ 
  .http://en.expo2010.cn/a/20101031/000012.htmانظر   )٢(  
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. ٢٠١٠نــوفمرب /القمــة العامليــة للقــادة احمللــيني واإلقليمــيني يف مكــسيكوسييت يف تــشرين الثــاين 
، هبــدف ٢٠١٠أكتــوبر /ونظمــت اللجنــة أيــضا اجتماعــا خاصــا يف شــنغهاي يف تــشرين األول

  تيسري إجراء حوار بني السلطات احمللية ووكاالت خمتارة يف األمم املتحدة
  

  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  -هاء   
بــني بلــدان املتحــدة والوحــدة اخلاصــة للتعــاون فيمــا   توســع التعــاون بــني موئــل األمــم   - ٢٢

املتحــدة اإلمنــائي مــن خــالل تنظــيم اجتماعــات مــشتركة،  اجلنــوب حتــت رعايــة برنــامج األمــم
ــران١٨ و ١٧يف ذلــك حلقــة عمــل مــشتركة عقــدت يــومي    مبــا ــه / حزي  يف مقــر ٢٠١٠يوني

املتحــدة، تــبني كيــف ميكــن أن تــؤدي االقتــصادات اخلالقــة إىل ثقافــة ســالم؛ واجتمــاع   األمــم
 بـني املبـادرة االقتـصادية       ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٨ول بتركيـا يف     مشترك عقد يف إسطنب   

املتحـدة؛ واألسـبوع العـاملي اخلـالق         لثقافة السالم واحلملة احلضرية العاملية التابعـة ملوئـل األمـم          
  .٢٠١٠بني اجلنوب واجلنوب يف معرض شنغهاي العاملي لعام 

ة الرامي إىل تيسري التعاون فيمـا بـني         املتحد دعم العديد من الشركاء عمل موئل األمم        - ٢٣
ومن بني أهم األعمال املنجزة يف هذا الصدد مبادرة حبـرية فيكتوريـا ودلتـا هنـر                 . بلدان اجلنوب 

وتـدير هـذا الربنـامج علـى حنـو      . ميكونغ، والربنامج التشاركي لتحسني أحوال األحياء الفقـرية   
طقـة البحـر الكـارييب واحملـيط اهلـادئ،          مشترك املفوضـية األوروبيـة، وجمموعـة دول أفريقيـا ومن          

  .املتحدة وموئل األمم
كما مت تنظيم جوالت دراسية يف املناطق النامية لتسهيل تبادل اخلربات واملعـارف بـني                - ٢٤

، على سبيل املثال، زارت جمموعـة مـن         ٢٠١٠أكتوبر  /ويف شهر تشرين األول   . بلدان اجلنوب 
  .ساليب الصينية املتبعة يف اإلدارة احلضريةالُعمد األفارقة الصني ليطلعوا على األ

  
  األنشطة على املستوى اإلقليمي  -رابعا   

انصبت األنشطة على الصعيد اإلقليمي على املؤمترات الوزارية والتعاون مـع مـصارف               - ٢٥
  .التنمية

  
  املؤمترات الوزارية اإلقليمية  -ألف   

ية املعنية باإلسـكان والتنميـة احلـضرية        واصل موئل األمم املتحدة دعم املؤمترات الوزار        - ٢٦
وإن املؤمتر بصفته جهازا رفيع املستوى ومؤلفا مـن صـناع           . يف أفريقيا ويف آسيا واحمليط اهلادئ     

الــسياسات املــسؤولني عــن توجيــه وتنفيــذ جــدول األعمــال احلــضري، فإنــه يقــدم أداة شــراكة  
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ودعـم التنفيـذ، والـسماح بالرصـد        فعالة إىل موئل األمم املتحدة من حيث الـسياسات املـؤثرة،            
  .املشترك والتقييم

وكان موئل األمم املتحدة ممثال يف املؤمتر الوزاري األفريقـي املعـين باإلسـكان والتنميـة                  - ٢٧
. ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٤ إىل   ٢٢احلضرية الذي انعقد يف باماكو خـالل الفتـرة مـن            

، وأسـهم موئـل األمـم       “التحـضر املـستدام   األرض يف سـياق     ”وكان موضوع ذلك املـؤمتر هـو        
املتحدة، إىل جانب عروض أخرى، ببيان بشأن القضايا الـسياساتية اخلاصـة بـاألرض يف املـدن                 

وقام الوزراء مـن الـدول املـشتركة، بـدعم مـن موئـل األمـم املتحـدة، بـصياغة خطـة                      . األفريقية
  .لفقرية يف املدن األفريقيةعمل وإعالن يتناوالن قضايا األرض بغية القضاء على األحياء ا

ودأب موئل األمم املتحدة على دعم املؤمتر الوزاري ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ املعـين                - ٢٨
، عقــد ٢٠١٠يونيــه /ويف حزيــران. ٢٠٠٦باإلســكان والتنميــة احلــضرية منــذ إنــشائه يف عــام  

 بلــدا بــشأن قــضية ٣٨ن املــؤمتر دورتــه الثالثــة يف ســولو بإندونيــسيا، الــيت تــداول فيهــا وزراء مــ
  .)٣(متكني اجملتمعات احلضرية املستدامة، واعتمدوا إعالن سولو وخطة التنفيذ

  
  مصارف التنمية اإلقليمية  -باء   

استمرت احلاجة إىل زيادة االستثمار يف قطـاع امليـاه والـصرف الـصحي تـشكل بـؤرة                    - ٢٩
لتـابع ملوئــل األمــم املتحــدة،  رئيـسية الهتمــام الــصندوق االسـتئماين للميــاه والــصرف الــصحي ا  

وكانــت هــي الــدافع األكــرب وراء تعــاون موئــل األمــم املتحــدة مــع مــصارف التنميــة اإلقليميــة   
  .خالل الفترة اليت يتناوهلا التقرير

  
  مصرف التنمية األفريقي    

تتمتع الشراكة التعاونية احلالية مع مصرف التنمية األفريقـي اآلن بأمهيـة خاصـة تتمثـل                  - ٣٠
فالــة متويــل أنــشطة بنــاء القــدرات يف املرحلــة الــسابقة والالحقــة لالســتثمار الــيت تــدعمها   يف ك

وتتمثــل هــذه األمهيــة يف أن هــذه    . بــرامج الــصندوق االســتئماين للميــاه والــصرف الــصحي     
وقـد  . األنشطة ترتبط ارتباطا مباشرا وفوريا بفرص االسـتثمار الكـبرية لـدى البلـدان املـشاركة               

 مليـون  ٢٤٥نـشطة موئـل األمـم املتحـدة يف إطـار هـذا التعـاون مبـا قيمتـه                أسهمت حـىت اآلن أ    
دوالر بدوالرات الواليات املتحـدة يف مـشروعات يف مخـسة بلـدان يف إطـار برنـامج امليـاه مـن                  

  .أجل املدن األفريقية يف إثيوبيا ومجهورية ترتانيا املتحدة والكامريون وكينيا ومايل

_________________ 
  .http://www.habitat-indonesia.or.id/apmchud/upload/dok/Solo_Declaration&Implementationانظر   )٣(  
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 األمم املتحدة ومـصرف التنميـة األفريقـي الـذي يرمـي إىل              لقد كان التعاون بني موئل      - ٣١
توســيع نطــاق مبــادرة امليــاه والــصرف الــصحي يف حــوض حبــرية فيكتوريــا هــو إحــدى النتــائج  

وقـد مت اسـتكمال دراسـة تتعلـق بـصياغة           . امللموسة ملذكرة التفاهم اليت ُوقَِّعت بـني املؤسـستني        
ف يشمل املشروع املقترح اهلياكل األساسـية       وسو. املشروعات حتضريا ملشروع ميوله املصرف    

 بلــدة ١٥ للميــاه والــصرف الــصحي، وإدارة النفايــات الــصلبة، والتــدريب وبنــاء القــدرات لـــ   
بلدات يف كل من الـدول اخلمـس األعـضاء يف            ٣أخرى يف حوض حبرية فيكتوريا على أساس        

لواليـات املتحـدة    مليـون دوالر بـدوالرات ا      ١٠٠وخصص املصرف حنو    . مجاعة شرق أفريقيا  
  .هلذا املشروع

  
  مصرف التنمية للدول األمريكية    

أثناء الفترة املشمولة يف التقرير، عزز موئل األمم املتحدة التعـاون مـع مـصرف التنميـة                   - ٣٢
. للــدول األمريكيــة يف اجملــاالت الفنيــة للميــاه والــصرف الــصحي والتمويــل والــسالمة احلــضرية

 موئل األمم املتحدة وهذا املصرف، قامـت املؤسـستان مبواءمـة          وكجزء من مذكرة التفاهم بني    
ــاه           ــشروعات املي ــذ م ــروض لتنفي ــات الق ــدرات وجمموع ــاء الق ــال بن ــهما يف جم ــشطة كــل من أن

  .والصرف والصحي يف بنما ودولة بوليفيا املتعددة القوميات واملكسيك ونيكاراغوا
رف باسـتهالل بـرامج مـشتركة يف        وباإلضافة إىل ذلك قام موئل األمـم املتحـدة واملـص            - ٣٣

أمريكــا الوســطى، جتمــع بــني صــكوك اإلقــراض التحفيــزي لعمليــات التمويــل التجــرييب القابــل  
للسداد مع أكرب جمموعة قـروض لـدى املـصرف لـدعم حـصول األسـر ذات الـدخل املـنخفض                     
على خدمات املياه والصرف الصحي مـن خـالل مـشروعات البنيـة األساسـية الواسـعة النطـاق                   

  .ليت طاملا عجزت عن سد احتياجات هؤالء السكان احلضريني يف املاضيا
واصل موئل األمم املتحدة ومعهد البنك الـدويل الـشراكة مـع مـصرف التنميـة للـدول              - ٣٤

األمريكية والوكالة األملانية للتعاون التقين لدراسة ونشر التجارب األخرية وأفـضل املمارسـات             
وقد ُعرضت ونوقـشت النتـائج   .  بلدا١٥لفقرية ومنع تكوهنا يف يف جمال رفع مستوى األحياء ا  

األولية أثناء اجتماع لفريق خرباء دويل معين برفع مستوى أحوال األحياء الفقرية ومنع تكوهنـا               
  . أثناء الدورة اخلامسة للمنتدى احلضري العاملي٢٠١٠مارس / آذار٢٥ ُعقد يوم

  
  مصرف التنمية اآلسيوي    

ال املرضـي ألنـشطة مـشتركة يف إطـار مـذكرة تفـاهم موقعـة بـني موئـل                    بعد االسـتكم    - ٣٥
، واصــلت املؤســستان عملــهما معــا يف إطــار مــذكرة ٢٠٠٣األمــم املتحــدة واملــصرف يف عــام 

ويرمي هذا التعـاون إىل إقامـة شـراكة بنيـة أساسـية             . ٢٠١٢-٢٠٠٧تفاهم ثانية خالل الفترة     
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ل مستوطنات بشرية مستدامة، وخاصـة يف جمـال   حضرية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ من أج      
مليون دوالر بـدوالرات     ١٥وُتلزم املذكرة كال من الشريكني بتقدمي       . املياه والصرف الصحي  

الواليات املتحدة كهبة من أجل تعميق الوعي الـسياسي، وبنـاء القـدرات، وتنفيـذ مـشروعات              
وجتـسد املـذكرة أيـضا التـزام        . ويةجتريبية وبيانات عملية، وإعداد خطط استثمار للمـدن اآلسـي         

 بليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة يف قطاع اخلـدمات احلـضرية    ١,٥املصرف باستثمار   
  .األساسية مع التركيز على الصرف الصحي

  
  األنشطة املواضيعية الوطنية ودون الوطنية والرئيسية  -خامسا   

وحـول املوضـوعات الرئيـسية الـيت مت         األنشطة على الـصعيدين الـوطين ودون الـوطين،            - ٣٦
تنفيذها بالتعـاون مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى ركّـزت علـى مخـس قـضايا رئيـسية يف                      

ــة وتغــري املنــاخ واملــدن؛  ) أ: (جــدول أعمــال املوئــل  ســيما  املــساعدة اإلنــسانية، وال) ب(البيئ
ــصراعات؛     ــد ال ــد الكــوارث وبع ــتعمري بع ات األساســية؛ اإلســكان واألراضــي واخلــدم ) ج(ال

ويـرد أدنـاه وصـف لألنـشطة        . نوع اجلنس واملرأة والشباب   ) هـ(احلد من الفقر احلضري؛      )د(
  .املنفذة يف إطار كل من هذه اجملاالت، وأنواع التعاون مع وكاالت األمم املتحدة األخرى

  
  البيئة وتغري املناخ واملدن  -ألف   

ون موئل األمـم املتحـدة مـع عـدد مـن وكـاالت              يف جمال البيئة وتغري املناخ واملدن، تعا        - ٣٧
األمم املتحدة، وذلك جزئيا عن طريق جلنة التنمية املستدامة، وفريق إدارة البيئة، ومباشـرة مـع                
برنامج األمم املتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة              

  ).يونيتار( للتدريب والبحث ، ومعهد األمم املتحدة)اليونسكو(
  

  جلنة التنمية املستدامة    
خالل الفترة املشمولة يف التقرير، شارك موئل األمم املتحدة يف الـدورة الثامنـة عـشرة                  - ٣٨

وتركز مسامهة املوئل، مبا يف ذلـك أثنـاء التحـاور           . ٢٠١٠مايو  /للجنة التنمية املستدامة يف أيار    
 البــشرية الســتراتيجيات التنميــة املــستدامة ولتنفيــذها علــى   الــوزاري، علــى أمهيــة املــستوطنات 

املستوى احمللي، فضال عن الدور اهلام لكل مـن النقـل وإدارة النفايـات يف التـصدي ملـا يـشكله                     
تغري املناخ من حتد على مـستوى املدينـة، بينمـا يـتم تعزيـز فـرص احلـصول علـى عمـل ونوعيـة                         

موئـل األمـم املتحـدة ثـالث فعاليـات يف الـدورة الثامنـة           ونظم أيـضا    . احلياة يف املناطق احلضرية   
: حتقيــق التنقــل املــستدام للفقــراء”أوال، فعاليــة جانبيــة حــول : عــشرة للجنــة التنميــة املــستدامة

 األمـم املتحـدة   اختـاذ   ”؛ وثانيا، فعالية جانبيـة حـول        “فوائد توفري السكن وإدرار الدخل والبيئة     
، “ميـــة املـــستدامة واالســـتهالك واإلنتـــاج املـــستدامنيإجـــراءات بـــشأن التعلـــيم مـــن أجـــل التن
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األمــم املتحــدة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة، واليونــسكو،  وشــاركت يف تنظيمهمــا جامعــة 
ر شــركاء موئــل األمــم املتحــدة إفطــا”؛ وثالثــا، )اليونيــسيف(ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة 

الــذي تنــاول كــال مــن النقــل احلــضري “ مةدعمــا للــدورة الثامنــة عــشرة للجنــة التنميــة املــستدا
  .النفاياتومسائل تصريف 

اخليـارات املتاحـة    ”قدم أيضا موئل األمم املتحـدة مـدخالت لتقريـر األمـني العـام عـن                   - ٣٩
أوجـه التـرابط    ”وعـن   “  يف إطار سياسات النقل لإلسراع بالتنفيـذ       واإلجراءات املمكن اختاذها  

ــدة قطاعــات   ــشاملة لع ــسائل ال ــ: وامل ــا يف إطــار    اخلي ارات املتاحــة واإلجــراءات املمكــن اختاذه
وأبـرزت  . ، وذلك للدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية املـستدامة        “السياسات لإلسراع بالتنفيذ  

هذه املدخالت الترابط بني النقل وتغري املنـاخ واإلسـكان، فـضال عـن دور التخطـيط وتـصميم             
  .املناطق احلضرية كإطار إلدارة أوجه الترابط

  
  فريق اإلدارة البيئية    

تعامل موئل األمم املتحدة بنشاط مع فريق اإلدارة البيئية بواسطة أفرقتـه املعنيـة بـإدارة                  - ٤٠
البيئــة املتــصلة بتحــديات وفــرص بيئيــة حمــددة، مبــا فيهــا االقتــصاد األخــضر، واألرض، والتنــوع 

ــا    ــدة مناخي ــم متحــدة حماي ــوجي، وأم ــم املتحــد  . البيول ــل األم ــضا يف اســتمرار  وأســهم موئ ة أي
مناقشات الفريق بـشأن تـدابري احلمايـة البيئيـة واالجتماعيـة، واإلدارة املـستدامة، وإدارة شـئون                  

ــة ــة الدولي ــوان      . البيئي ــشرة القادمــة بعن وموئــل األمــم املتحــدة هــو مــن اجلهــات املــسامهة يف الن
ــامل  ” ــة يف الع ــى نطــاق   : األراضــي اجلاف ــم املتحــدة اســتجابة عل ــشرة  وهتــدف . “األم ــذه الن ه
اعتماد استجابة سريعة على نطاق املنظومة جتاه األراضي اجلافة، وخيارات ملسامهة متـسقة               إىل

على نطاق منظومة األمم املتحـدة مـن أجـل التـصدي للتحـديات الـيت تواجـه األراضـي، مبـا يف              
حـدة   سـنوات لتعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املت           ١٠ذلك تنفيذ خطة وإطـار اسـتراتيجيني مـدهتما          

  .التصحر اإلطارية ملكافحة
  

  برنامج األمم املتحدة للبيئة    
خــالل الفتــرة املــشمولة يف التقريــر، اســتمر توســع نطــاق التعــاون بــني برنــامج األمــم      - ٤١

املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدة ومت على وجه اخلصوص إضفاء الطابع املؤسسي على إطـار               
  .اعتماد خطط تنفيذية مرة كل سنتني من خالل ٢٠١٣-٢٠٠٨الشراكة للفترة 

وسيتحدد مستقبل مئات املاليني من النـاس مـن خـالل مـا تقـوم بـه املـدن علـى مـدى                         - ٤٢
وبالتايل تركز خطة التنفيـذ للفتـرة   . العقود املقبلة من ختفيف لوترية تغري املناخ ومن تكيف معه     

تقيــيم : االت التاليــة علــى املــدن وتغــري املنــاخ، مــع إيــالء اهتمــام خــاص باجملــ   ٢٠١١-٢٠١٠
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ــاين       ــساحلية؛ واملب ــوجي يف املــدن ال ــائم علــى النظــام اإليكول ــاخ؛ وتكيــف ق ــتغري املن للمــدن ول
  .واإلسكان والبناء؛ والنقل احلضري املستدام

وبالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة، ومرفـق البيئـة العامليـة، وحكومـات مجاعـة                     - ٤٣
، يعمـل موئـل     )ومجهورية ترتانيا املتحدة، وروانـدا، وكينيـا       ندي،أوغندا، وبورو (شرق أفريقيا   

األمم املتحـدة علـى تـشجيع كفـاءة اسـتخدام الطاقـة يف املبـاين يف شـرق أفريقيـا هبـدف إدراج                        
تدابري االستخدام الكفء للطاقة يف سياسات اإلسكان، ويف رمـوز ومعـايري البنـاء، وممارسـات                

نامج، على وجه اخلـصوص، إىل مـساعدة احلكومـات الوطنيـة            ويرمي هذا الرب  . البناء يف املنطقة  
واحمللية، والقطاع اخلـاص والعـام، علـى اعتمـاد ممارسـات كـفء يف اسـتخدام الطاقـة، وتـدابري                   
حلفــظ الطاقــة، وتكنولوجيــات الســتغالل الطاقــة املتجــددة يف املبــاين، وذلــك ملعاجلــة مــشكلة    

املناخ عن طريق خفـض انبعاثـات الغـازات املـسببة     النقص يف الطاقة واملسامهة يف احلد من تغري     
  .لالحتباس احلراري

، مـؤمترا يف نـريويب عـن        ٢٠١٠مايو  / أيار ٦ إىل   ٤واستضاف موئل األمم املتحدة من        - ٤٤
وتبىن بصفة عامة املشاركون يف املـؤمتر النمـوذج الـذي           . تصنيف املباين املراعية للبيئة يف أفريقيا     

نـاء املراعـي للبيئـة ليكـون وسـيلة تـساعد أصـحاب املـصلحة املالئمـني                  وضعه اجمللس العـاملي للب    
للبيئة والعاملني يف قطاع البناء يف بلد من البلدان من أجل العمـل معـا علـى تـشجيع ممارسـات                     

ودعوا إىل تشكيل شبكة إقليمية تتألف مـن اجملـالس الناشـئة            . أكثر مراعاة للبيئة يف عملية البناء     
كما قدم برنامج األمم املتحـدة للبيئـة النتـائج الرئيـسية للمبـادرة             . ة يف أفريقيا  للبناء املراعي للبيئ  

  .املستدامة للمباين واملناخ
وقد التزم موئل األمم املتحدة وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة بتنفيـذ اسـتراتيجية األمـم                     - ٤٥

ارك موئل األمـم املتحـدة   املتحدة احملايدة مناخيا واستمرا يف تنسيق جهودمها يف هذا اجملال ويش      
. ٢٠١٠سـبتمرب   /يف استراتيجية برنامج األمم املتحدة للبيئة احملايدة مناخيا اليت بدأت يف أيلـول            

ــتراتيجية يف مجلــــة أمــــور أهــــدافا واضــــحة خلفــــض االنبعاثــــات يف وكــــاالت     وحتــــدد االســ
  .املتحدة األمم
. العمليــة احملايــدة مناخيــاتــرتبط خــضرنة جممــع األمــم املتحــدة يف غــيغريي يف نــريويب ب   - ٤٦

ونقل موئل األمم املتحدة وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة مكاتبـهما إىل مـبىن جديـد يف غـيغريي            
ودأب . ويــشكل املــبىن مرفقــا حمايــدا للطاقــة ويعمــل بالطاقــة الشمــسية . ٢٠١١يف أوائــل عــام 

ــاين ا       ــرض للمبـ ــة معـ ــذا مبثابـ ــل هـ ــق جلعـ ــشكل وثيـ ــا بـ ــل معـ ــى العمـ ــان علـ ــستدامة الربناجمـ ملـ
وافتـــــتح األمـــــني العـــــام املرفـــــق اجلديـــــد يف  . املتحـــــدة والعـــــامل بـــــشكل عـــــام  األمـــــم يف
  .٢٠١١ مارس/آذار ٣١
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  مرفق البيئة العاملية    

املتحدة يف ارتباطات موضوعية مـع       أثناء الفترة املشمولة يف التقرير، شرع موئل األمم         - ٤٧
 املـشتركون علـى التجديـد اخلـامس ملرفـق البيئـة       ووافـق وزراء املاليـة  . أمانة مرفـق البيئـة العامليـة      

مليـون دوالر بـدوالرات      ٣٠٠الـذي يقـدم دعمـا يقـدر بـأكثر مـن             ) ٢٠١٣-٢٠١١(العاملية  
الواليات املتحدة لُنظُم نقل ولُنظُم حضرية سليمة بيئيا بوصفها واحدا من اجملـاالت املواضـيعية               

  .رشاد عملية تنفيذ هذا اجملال املواضيعياملتحدة بإ ومن املقرر أن يقوم موئل األمم. اخلمسة
  

  املتحدة للتربية والعلم والثقافة  منظمة األمم    
باإلضافة إىل الفعالية املشتركة املذكورة سابقا اليت مت تنظيمها يف الدورة الثامنة عـشرة              - ٤٨

ملـستدامني،  للجنة التنمية املستدامة فيما يتعلق بالتثقيف والـتعلم يف جمـال االسـتهالك واإلنتـاج ا               
، تبحـث يف تزايـد   “غـدا اليـوم   ”املتحـدة يف نـشرة لليونـسكو بعنـوان           ساهم أيضا موئـل األمـم     

  .مغزى التنمية البشرية املستدامة، والدور املهم الذي يلعبه التعليم يف حتقيق ذلك اهلدف
املتحـدة وبرنـامج     ، ترأس على حنو مـشترك موئـل األمـم         ٢٠١٠-٢٠٠٩خالل الفترة     - ٤٩
املتحـدة   املتحـدة املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة بعقـد األمـم              ملتحـدة للبيئـة جلنـة األمـم       ا األمم

املعــين بــالتثقيف بالتنميــة املــستدامة، وَعِمــال معــا يف الربنــامج املتعلــق بــالتعليم مــن أجــل التنميــة  
يقيـا،  املستدامة يف أفريقيا، الذي يركز على تطـوير درجـة للماجـستري يف التنميـة املـستدامة ألفر              

  .املتحدة وترعى الربنامج جامعة كينياتا وجامعة نريويب بدعم من جامعة األمم
  

  املتحدة للتدريب والبحث  معهد األمم    
وجامعة ييل بالـشراكة مـع عـدد        ) يونيتار(املتحدة للتدريب والبحث     نظم معهد األمم    - ٥٠

جامعـة ييـل بـشأن إدارة       /رك يونيتار املتحدة، املؤمتر الثاين املشت    من اهليئات، مبا فيها موئل األمم     
 مـن األكـادمييني واإلداريـني وممثلـي اجملتمـع           ١٦٠ومجـع املـؤمتر حنـو       . شؤون البيئة والدميقراطية  

بلــدا متقــدما وناميــا الستكــشاف الفــرص لتعزيــز البحــوث املتــصلة     ٢٠املــدين مــن أكثــر مــن  
  .اخ وتشجيع االقتصاد األخضربالسياسات املتعلقة باإلدارة الفعالة، وذلك ملعاجلة تغري املن

املتحدة للبيئـة، وصـندوق تنميـة        املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم    وواصل برنامج األمم    - ٥١
تحــدة للتــدريب والبحــث، وموئــل امل املــشاريع اإلنتاجيــة التــابع لألمــم املتحــدة، ومعهــد األمــم 

 مدتـه مخـس     ٢٠٠٨أكتوبر  /املتحدة، العمل معا بشأن برنامجٍ مشترٍك منذ تشرين األول         األمم
زيادة القـدرة  ”واهلدف العام من هذه املبادرة هو     . سنوات ومعين بنهج إقليمي إزاء تغري املناخ      

 يف  يف األقـاليم دون الوطنيـة     على التكيف مع تأثريات تغـري املنـاخ وختفـيض انبعاثـات الكربـون               
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وحىت اآلن، يـتم اسـتخدام جمموعـة        . “البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية       
 مـن   ١٤٠ لتـدريب حنـو      ٢٠١٠ و   ٢٠٠٩مواد تدريبيـة بـشأن تغـري املنـاخ ُوضـعت يف عـامي               

ودعـم  . النـد واملكـسيك   ممثلي السلطات دون الوطنية يف حلقات عمـل يف ألبانيـا وأوغنـدا وتاي             
املتحدة تطوير وتنفيذ وحدات تدريبية لربنامج تدريب جترييب ينـسقه برنـامج             أيضا موئل األمم  

املتحـدة للبيئـة بالتعـاون مـع رابطـة احلكومـات احملليـة لـشرق أفريقيـا الـيت شـاركت فيهـا                      األمم
  .أوغندا وبوروندي ورواندا وكينيا

  
   بعد الكوارث وبعد الصراعاتالتعمري: املساعدة اإلنسانية  -باء   

املتحدة يف جمال املـساعدة      أثناء الفترة املشمولة يف التقرير، مت تنفيذ أنشطة موئل األمم           - ٥٢
اإلنــسانية، بــالتركيز علــى الــتعمري بعــد الكــوارث وبعــد الــصراعات يف إطــار اللجنــة التنفيذيــة    

ــاالت     ــني الوكـ ــشتركة بـ ــة املـ ــة الدائمـ ــسانية، واللجنـ ــشؤون اإلنـ ــع  للـ ــر مـ ــاون املباشـ ، وبالتعـ
، )الفـاو (املتحـدة لألغذيـة والزراعـة        االستراتيجية الدولية للحد من الكـوارث، ومنظمـة األمـم         

  .وبرنامج األغذية العاملي
  اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت    

ويف إطـار   . ذيـة للـشؤون اإلنـسانية     املتحـدة نـشطا ضـمن اللجنـة التنفي         ظل موئل األمم    - ٥٣
نظــام تنــسيق اجملموعــات العامليــة التــابع للجنــة الدائمــة املــشتركة بــني الوكــاالت، يتــوىل موئــل   

املتحدة رئاسة الفريق العامل الفرعي املعـين باإلسـكان واألراضـي وامللكيـة التـابع للفريـق                  األمم
ا حـضريا علـى بـرامج الغـوث واالنتعـاش           العامل جملموعة احلماية العامليـة، ويركـز املوئـل تركيـز          

  .والتعمري وذلك عن طريق اجملموعات املعنية باملأوى واإلنعاش املبكر واحلماية
املتحـدة توجيهـات علـى املـستوى         وأثناء الفترة املشمولة يف التقرير، قـدم موئـل األمـم            - ٥٤

قـة القطريـة للـشؤون      القطري، كما قدم دعما تقنيـا وتـدريبا ملنـسقي الـشؤون اإلنـسانية ولألفر              
املتحـدة يف    وعالوة على ذلك، استمر موئل األمم     . اإلنسانية يف باكستان وقريغيزستان وهاييت    

املــشاركة يف نظــم تنــسيق املــأوى واإلنعــاش املبكــر يف إطــار األفرقــة القطريــة املعنيــة بالــشؤون    
 الدعم الـتقين لالحتـاد      املتحدة وقدم موئل األمم  . اإلنسانية يف مجيع مناحي مسؤولياته التشغيلية     

الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحـر مـن حيـث دورهـا كمنـسقة جملموعـات تـوفري                   
وقــد مت التوقيــع علــى سلــسلة مــن االتفاقــات القطريــة  . املــأوى يف عمليــات مــا بعــد الكــوارث 

االت املتحـدة التخطـيط الطويـل األجـل للمـأوى أثنـاء حـ              احملددة لضمان أن يقود موئـل األمـم       
  .الطوارئ، وأن يكفل االنتقال السلس من األزمة إىل اإلنعاش والتعمري
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  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    
املتحـدة بـصورة وثيقـة مـع املكتـب اإلقليمـي        يعمل مكتب بانكوك التابع ملوئـل األمـم         - ٥٥

ضرية، والبنــاء لالســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث يف جمــال إدراج قــضايا املخــاطر احلــ   
األكثر أمنا، واملستوطنات األكثر أمنا من خالل الشراكة اآلسيوية املعنية باحلد من الكـوارث،              
وهي آلية إقليمية تشرك أصحاب املصلحة اإلقليميني املختـصني يف تنفيـذ اسـتراتيجية احلـد مـن          

رات بنـاء قـد   : ٢٠١٥-٢٠٠٥:  للعمـل  إطـار يوغـو   ”خماطر الكـوارث علـى حنـو مـا يظهـر يف             
مـن الكـوارث    الـدويل للحـد     وبالنسبة لليـوم     .“لكوارثلالدول واجملتمعات من أجل التصدي      

ــشرين األول ١٣يف  املتحــدة بــدعم العمليــات الوطنيــة     قــام موئــل األمــم   ،٢٠١٠أكتــوبر /ت
ــة للحــد مــن املخــاطر  ”إلطــالق  ــة العاملي يف تايلنــد “ جعــل املــدن قــادرة علــى التكيــف  : احلمل

  . اهلادئيطوميامنار وبلدان احمل
املتحـدة العديـد مـن     نظمت االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث، وموئـل األمـم          - ٥٦

الفعاليات املشتركة يف إطار محلـة جعـل املـدن قـادرة علـى التكيـف، واحلملـة احلـضرية العامليـة                      
  .٢٠١٠أثناء الفترة املشمولة يف التقرير، مبا يف ذلك يف معرض شنغهاي العاملي لعام 

  املتحدة لألغذية والزراعة  منظمة األمم    
املتحدة لألغذية والزراعة وموئـل   أثناء الفترة املشمولة يف التقرير، عملت منظمة األمم         - ٥٧
إلصدار ثالثـة مبـادئ توجيهيـة    ) الند تول(املتحدة مع شبكة األراضي واألدوات العاملية      األمم

ألرض يف أعقــاب الكــوارث الطبيعيــة ويف لتعزيــز القــدرات الدوليــة علــى التعــاطي مــع قــضايا ا 
  .بعد الصراعات املسلحة أوضاع ما

  
  برنامج األغذية العاملي    

ــة          - ٥٨ ــة الدائم ــة العمــل للجن ــر، ويف إطــار اجتمــاع فرق ــشمولة يف التقري ــرة امل خــالل الفت
املــشتركة بــني الوكــاالت بــشأن التــصدي لتحــديات الــشؤون اإلنــسانية يف املنــاطق احلــضرية،    

ــل األمــم دخــل مو ــيم،       ئ ــأدوات التقي ــق ب ــة العــاملي تتعل ــامج األغذي املتحــدة يف شــراكة مــع برن
واملنــهجيات، والتجــارب يف جمــال االســتجابة اإلنــسانية يف املنــاطق احلــضرية، وتعــاون يف تقــيم 

املتحــدة أيــضا   وقــدم موئــل األمــم  . جوانــب القــوة ومــواطن الــضعف يف األدوات الرئيــسية    
مج األغذية العاملي ألدوات توجيه املساعدة الغذائيـة، واملمارسـات          مسامهات يف استعراض برنا   

  .يف سياق حاالت الطوارئ احلضرية
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  األراضي واإلسكان واخلدمات األساسية  -جيم   
ــشأن األراضــي          - ٥٩ ــم املتحــدة ب ــل األم ــذ عمــل موئ ــسيني يف تنفي ــشركاء الرئي ــني ال مــن ب

يل، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وجلنـة       واإلسكان واخلدمات األساسية، جمموعة البنك الدو     
األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومكتـب مفـوض األمـم املتحـدة                  

ــئني     ــشؤون الالجـ ــسامي لـ ــدة الـ ــم املتحـ ــسان، ومكتـــب مفـــوض األمـ ــوق اإلنـ ــسامي حلقـ . الـ
ة بالطاقـة وجلنـة األمـم    شـارك موئـل األمـم املتحـدة يف أنـشطة شـبكة األمـم املتحـدة املعنيـ              كما

  . املتحدة املعنية باملوارد املائية
  

  جمموعة البنك الدويل
خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، تعــاون موئــل األمــم املتحــدة وجمموعــة البنــك الــدويل    - ٦٠

بشأن إدارة األراضي واملياه، والصرف الصحي، وكفاءة استخدام الطاقـة، والتكيـف مـع تغـري                
  .كاناملناخ، ومتويل اإلس

وقع موئل األمم املتحدة على مذكرة تفاهم مـع البنـك الـدويل للتنميـة والـتعمري الـذي           - ٦١
يعمل عرب معهد البنك الدويل التابع لـه، وذلـك للقيـام مبـشروعات تعاونيـة لتنميـة القـدرات يف          

أمـا أول مبـادرة مت تنفيـذها مبوجـب هـذا الترتيـب التعـاوين فكانـت برنـامج                 . القطاع احلـضري  
  . مشترك بشأن النهج الناجحة يف حتسني ومنع تكوين األحياء الفقرية الوطنيةعمل
نفذ البنك الدويل وموئل األمم املتحدة عملية برجمـة مـشتركة يف جمـال إدارة األراضـي                 - ٦٢

وإصــالح الــسياسات يف إثيوبيــا وبــنني وروانــدا واملكــسيك واهلنــد، باإلضــافة إىل كينيــا حيــث  
وموئـل األمـم املتحـدة عـضو يف الفريـق           . حـدة جمموعـة التـربع بـاألرض       يترأس موئـل األمـم املت     

االستشاري بالبنك الدويل بشأن إطار تقييم إدارة شؤون األرض، والبنك هو العـضو املؤسـس               
  .للشبكة العاملية ألدوات استغالل األراضي

البنـك  عمل موئل األمم املتحـدة يف قطـاع امليـاه داخـل شـبكة التنميـة املـستدامة لـدى                       - ٦٣
الدويل الستهالل عملية بناء قـدرات سـابقة علـى االسـتثمار يف جمـال إدارة الطلـب علـى امليـاه                       
هبدف تسريع استثمارات البنك يف املياه والصرف الصحي لدى بلدان منتقاة يف أفريقيا وآسـيا               

نـوب  ونسقت املؤسستان معا فعالية منتـدى امليـاه العـاملي الـذي استـضافته ج           . وأمريكا الالتينية 
  .٢٠١١أفريقيا يف عام 

قدمت مؤسسة التمويل الـدويل التابعـة للبنـك الـدويل وفـرع التمويـل احلـضري التـابع                     - ٦٤
 مليــون دوالر ٥٠٠ملوئــل األمــم املتحــدة دعمــا مــشتركا لتنميــة برنــامج إســكان شــعيب قيمتــه   

م املتحــدة فقــدم موئــل األمــ. بــدوالرات الواليــات املتحــدة داخــل األراضــي الفلــسطينية احملتلــة 
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قرضــا قــدره مليــون دوالر بــدوالرات الواليــات املتحــدة للمــساعدة علــى خلــق مرفــق ثــانوي    
وكــان هــذا االســتثمار التحفيــزي . جديــد لإلقــراض اخلــاص بالــسكن بأســعار يف متنــاول اليــد 

ضروريا لإلفراج عن التمويل مـن مؤسـسة االسـتثمار اخلـاص اخلـارجي يف الواليـات املتحـدة،                   
ل الدوليــة، وصــندوق االســتثمار الفلــسطيين، ومــصرفني حملــيني يف األراضــي   ومؤســسة التمويــ

ومــن املتوقــع أن يــستوعب  ). مــصرف القــاهرة عمــان ومــصرف فلــسطني  (الفلــسطينية احملتلــة 
 ٣٠ ٠٠٠يربـو علـى       من عمال البناء، ويهدف إىل بنـاء مـا         ١٠٠ ٠٠٠يزيد على    الربنامج ما 

  .ة الغربية طوال حياة الربنامجمنـزل أسعارها يف متـناول اليد يف الضف
دعم البنك الدويل وموئـل األمـم املتحـدة معـا مبـادرات رصـد االجتاهـات يف التحـضر                     - ٦٥

وإن العمــل الرامــي إىل حتديــد . وتكــوُّن األحيــاء الفقــرية مــن خــالل املرصــد احلــضري العــاملي  
يف شكل حـوار    جدول أعمال مشترك للبحوث بشأن أوجـه عدم املساواة يف احلضر الذي بدأ             

رفيــع املــستوى ونظمــه بــصورة مــشتركة موئــل األمــم املتحــدة والبنــك أثنــاء الــدورة اخلامــسة    
وعـالوة علـى ذلـك، أسـهم     . للمنتدى احلضري العاملي، اسـتمر يف الفتـرة الـيت يـشملها التقريـر           

  .موئل األمم املتحدة يف قيام البنك بإعداد استراتيجية حضرية جديدة
  

  حدة للطفولةمنظمة األمم املت    
يعمل موئل األمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة معا من أجـل وضـع آليـات                   - ٦٦

لتعزيز التعاون على املـستويني القطـري والعـاملي يف جمـاالت تـوفري امليـاه يف حـاالت الطـوارئ،                     
وهنــاك اآلن تعــاون يف مدغــشقر، وجتـــري    . وتــوفري الــصرف الــصحي، واهلياكــل األساســـية    

  .ت الستكشاف آفاق هذا التعاون يف زميبابويحماوال
أما يف نيبال، فقد مت استكمال مشروع للتخفيف من حـدة الـزرنيخ، نفذتـه علـى حنـو                     - ٦٧

، ٢٠١٠سـبتمرب   /ويف أيلـول  . مشترك منظمة الصحة العاملية واليونيسيف وموئل األمم املتحـدة        
 قدمـه صـندوق األمـم املتحـدة         أمَّـن اليونيـسيف وموئـل األمـم املتحـدة بـصورة مـشتركة دعمـا              

ــاالت      ــصدي حلـ ــرض التـ ــوارئ بغـ ــة الطـ ــزي ملواجهـ ــن   املركـ ــد مـ ــهال يف العديـ ــشي اإلسـ تفـ
  .نيبال أحياء
صـلة   واصل موئل األمم املتحدة أيـضا العمـل مـع اليونيـسيف يف جمـاالت أخـرى ذات            - ٦٨

يف املعـين بتنميـة     باملوضوع، مبا يف ذلك تعزيز مبادرة املدن املناسـبة لألطفـال وبرنـامج اليونيـس              
ــراهقني  ــذل جهــود       . ومــشاركة امل ــسلح هــو ب ــد ملعاجلــة العنــف امل ــسبيل الوحي ــأن ال ــرارا ب وإق

مشتركة، واصل موئل األمم املتحدة عمله مع منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج األمـم               
عـن  املتحدة اإلمنائي، ومنظمـة الـصحة العامليـة، ومكتـب األمـم املتحـدة لـشؤون نـزع الـسالح           

  .طريق برنامج عاملي ملنع العنف املسلح
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  االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ املتحدة األممجلنة     
االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط        املتحدة   األمموجلنة   املتحدة   األمميعمل موئل     - ٦٩

لقـات عمـل حـول    وقـد نظمـا بـصورة مـشتركة ح    .  معا لتمويل اإلسكان لفائدة الفقراء    اهلادئ
متويـل اإلسـكان لفائـدة الفقـراء        هذا املوضوع يف آسيا واحملـيط اهلـادئ، ويـسرا تـشكيل شـبكة               

وطّورا أيضا بصورة مـشتركة برناجمـا إقليميـا بـشأن الـسالمة احلـضرية         . آسيا واحمليط اهلادئ   يف
  .للفقراء
 األمــموئــل ، مت نقــل مقــر مكتــب بــانكوك التــابع مل ٢٠١٠أكتــوبر / األولتــشرينويف   - ٧٠

إىل نفس املوقع الذي يشغله قسم التنمية احلضرية املستدامة التابع لشعبة البيئة والتنميـة              املتحدة  
 األمــمويقــوم موئـل  . يف اللجنـة االقتـصادية، وذلــك بغيـة تعزيــز التعـاون الفعـال بــني الوكـالتني      

 إقليميـة شـىت     بصورة مـشتركة مـع اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة بتنفيـذ مـشروعات              املتحدة  
تشمل برنامج املدن األكثر أمنـا واملـدن املـذكورة يف مبـادرة تغـري املنـاخ، ويـتم متويـل كليهمـا                       

وســعيا معــا إىل إضــفاء الــصفة احملليــة علــى رصــد اهلــدف اإلمنــائي . عــن طريــق حــساب التنميــة
  .لأللفية، ونشر تقارير عن حالة املدن اآلسيوية

  
  نسانحلقوق اإل املتحدة األمممفوضية     

، خــالل الفتــرة املــشمولة يف التقريــر، تعاونــه مــع خمتلــف   املتحــدةاألمــمواصــل موئــل   - ٧١
حلقـوق اإلسـكان، وهـو عبـارة عـن مبـادرة        املتحـدة  األمـم الشركاء، وذلك كجزء من برنامج    
 األمـم وبتمويـل مـن موئـل       . حلقـوق اإلنـسان    املتحدة   األمميشترك يف تنفيذها املوئل ومفوضية      

ــاج    ، واملتحــدة ــانون  ”اصــل مركــز حقــوق اإلســكان وحــاالت اإلخــالء إنت ــة الفــصلية لق اجملل
ــيت هــي عبــارة عــن أداة ملناصــرة     “ اإلســكان واحلقــوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة     ال

  .اإلسكان واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  

  السامي لشؤون الالجئني املتحدة األمممكتب مفوض     
 األمـم ومكتب مفـوض     املتحدة   األمميع نطاق مذكرة التفاهم املربمة بني موئل        مت توس   - ٧٢

يف جمـاالت    املتحـدة    األمـم الـسامي لـشؤون الالجـئني لتـشمل الـدعم املقـدم مـن موئـل                 املتحدة  
. املياه والصرف الصحي واهلياكل األساسية لالجئني احلضريني، ويف خميمات الالجئني الكـبرية           

ــدأ التعــاون يف هــ   ــا   وقــد ب ــه ليــشمل إثيوبي ــسع نطاق ــا، وســوف يت . ومــصر ذا املــضمار يف كيني
والتعاون مستمر مع املفوضية يف جماالت اإلسكان واألرض وملكية العقـارات ومحايـة احلقـوق             

  .يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وجورجيا والسودان
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  املعنية بالطاقة املتحدة األممشبكة     
إحـدى اخلـدمات احلـضرية احلامسـة، واحـدة مـن أولويـات              متثل الطاقـة اآلن، بوصـفها         - ٧٣

بــصفته  املتحــدة األمــموأثنــاء الفتــرة املــشمولة يف التقريــر، شــارك موئــل .  املتحــدةاألمــمموئــل 
الرئيس احلايل للشبكة املعنية بالطاقة يف أفريقيا، يف مجيع اجتماعات تلك الشبكة، وأسـهم فنيـا     

وم أفريقيــا الــذي مت تنظيمــه يف مــابوتو خــالل الفتــرة   تنظــيم األســبوع األول للطاقــة يف عمــ  يف
 املتحـدة   األمـم شـبكة    املتحـدة    األمـم ومثـل موئـل     . ٢٠١٠نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ٤إىل   ١ من

يف  املعنية بالطاقة يف أفريقيا يف عدد من املنتديات واملؤمترات أثناء الفترة املـشمولة بـالتقرير، مبـا                
ملتابعـة مـؤمتر طوكيـو الـدويل بـشأن التنميـة؛            انيـا املتحـدة      ترت مجهوريـة ذلك اجتماع أروشـا يف      

الـذي نظمتـه جلنتـا التنميـة االقتـصادية ألوروبـا وأفريقيـا               (٢١ومشروع كفـاءة الطاقـة العامليـة        
؛ ومنتــدى اســتخدام الطاقــة النظيفــة مــن أجــل إدارة أفــضل لكربيــات ) املتحــدةألمــمالتابعتــان ل

ة التابعة لالحتاد األفريقي أثنـاء املعـرض العـاملي يف شـنغهاي             املدن يف أفريقيا، الذي نظمته اللجن     
ــابوتو   ٢٠١٠يف عــام  ــة يف م ــة األفارق ــوزراء الطاق ــوزاري ل ــل  . ، واملــؤمتر ال  األمــموســاهم موئ
املعنيـة بالطاقـة علـى اإلنترنـت،         املتحـدة    األمـم كذلك يف تصميم وتطوير موقـع شـبكة         املتحدة  

  .وكذلك شبكة املعلومات
  

  املعنية باملوارد املائية املتحدة ماألمشبكة     
املعنية باملوارد املائيـة،     املتحدة   األمم، بوصفه عضوا يف شبكة       املتحدة األممشارك موئل     - ٧٤

يف املعرض التجاري العاملي الرائد ملوارد املياه والـصرف الـصحي والنفايـات وإدارة املـواد اخلـام،          
ــا يف   ــادة اهتمــام   . ٢٠١٠تمرب ســب/أيلــولالــذي انعقــد يف ميــونيخ بأملاني وقــد أســهم ذلــك يف زي

  . املتحدةاألمم مع وكاالت بالعملالقطاع اخلاص املعين بصناعة املياه واملياه املستعملة 
  

  احلد من الفقر يف املناطق احلضرية  -دال   
ــاطق          - ٧٥ ــر يف املن ــه يف جمــال احلــد مــن الفق ــذ عمل ــاء تنفي ــل األمــم املتحــدة أثن تعــاون موئ

اثـنني مـن الـشركاء الرئيـسيني يف برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومنظمـة العمــل          احلـضرية مـع   
  .الدولية

  
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

 مــن مــديري الــربامج  ٤٠اســتمر برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي يف استــضافة حــوايل     - ٧٦
وموئـل  . يف عدد من البلدان   القطرية التابعة ملوئل األمم املتحدة، واستمر تنفيذ أنشطة مشتركة          

األمم املتحدة مسؤول عن مكـون الـشراكات احلـضرية لربنـامج احلـد مـن الفقـر يف بـنغالديش                     
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 مدينــة ٣٠ مليــون دوالر بــدوالرات الواليــات املتحــدة وجيــري تنفيــذه يف   ٥٥وتبلــغ ميزانيتــه 
  . وبلدة
 املتحــدة اإلمنــائي يتلقــى موئــل األمــم املتحــدة كــذلك دعمــا متويليــا مــن برنــامج األمــم  - ٧٧

ــد مــن األنــشطة   ــدة،    . حلــساب العدي ــا اجلدي ــابوا غيني ــشطة مــشروعات يف ب وتــشمل هــذه األن
ونيبال؛ واملرحلة األوىل من املساعدة املتكاملة بشأن املأوى لألسـر مـن غـري               ومجهورية كوريا، 

ــالك األراضــي املتــضررة مــن الفيــضانات يف كوشــي بنيبــال؛ وبنــاء القــدرات لــدعم إدارة           م
وميثـل موئـل األمـم املتحـدة كـذلك جـزءا مـن الربنـامج                . النفايات الصلبة يف أتـشبه بإندونيـسيا      

املشترك املعين بتغري املناخ يف الفلبني الذي يـأيت متويلـه مـن حكومـة إسـبانيا عـن طريـق برنـامج                       
  . األمم املتحدة اإلمنائي

  
  منظمة العمل الدولية    

ة يف خطـة العمـل علـى نطـاق املنظومـة بـشأن عقـد                واصل موئل األمم املتحدة املـسامه       - ٧٨
عمالــة كاملــة ”، حــول موضــوع )٢٠١٧-٢٠٠٨(األمــم املتحــدة الثــاين للقــضاء علــى الفقــر 

ــع   ــق للجمي ــة، وإدارة      . “وعمــل الئ ــة العمــل الدولي ــشارك يف رئاســتها منظم ــادرة ت ــذه مب وه
 مناقــشات حــول وشــارك موئــل األمــم املتحــدة وســاهم يف. الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة

التعاون واالتساق بني الوكاالت يف تنفيذ خطة العمل، مبا يف ذلك اجتمـاع تقـين مـشترك بـني                   
 يف تـورين بإيطاليـا، بـشأن إدراج العمالـة           ٢٠١٠ديـسمرب   /الوكاالت، انعقـد يف كـانون األول      

ملـشاركة  والعمل الالئق يف اإلنعاش والتنمية املستدامني، وواصلت أيضا منظمة العمل الدوليـة ا            
  . مشاركة نشطة يف احلملة احلضرية العاملية

عمل موئل األمـم املتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة مـع بلديـة كيـسومو يف كينيـا علـى                    - ٧٩
الــذي “  الـشرائية ةتعـادل القـو  ”نــهج تعزيـز ممارسـات إدارة التنميـة املــستدامة عـرب مـا ُيعـرف ب      

 هـــذه املبـــادرة جـــزءاً مـــن برنـــامج  وتـــشكل. يركـــز علـــى إدارة النفايـــات واحلـــد مـــن الفقـــر 
  . استراتيجيات تنمية املدن يف حوض حبرية فيكتوريا الذي متوله وكالة التنمية الدولية السويدية

مت تطــوير مــشروع مــشترك يف هــاييت علــى يــد منظمــة العمــل الدوليــة وبرنــامج األمــم    - ٨٠
ي نتج عن الزلـزال املـدمر الـذي         املتحدة اإلمنائي وموئل األمم املتحدة إلعادة تدوير الركام الذ        

ــة الــصغر    . ٢٠١٠حــدث يف عــام  وســوف يقــوم هــذا املــشروع بتــشجيع املــشروعات املتناهي
واملشروعات الصغرية يف املنـاطق احلـضرية وشـبه احلـضرية يف جاكمـل، وليـوغني، وخيلـق حنـو                    

  .  فرصة عمل٣ ٢٥٠
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تحــدة، ينكــب موئــل األمــم  ويف إطــار املبــادرة اخلاصــة باألزمــة املــشتركة يف األمــم امل    - ٨١
املتحدة بنشاط على العمل مع منظمـة العمـل الدوليـة بـشأن برنـاجمني رئيـسيني يتعلقـان حبمايـة             

ويــسهم موئــل األمــم املتحــدة يف عمــل دليــل   . الطبقــة الــدنيا اجتماعيــا، والقــضاء علــى الفقــر  
 اســتخدامه يف مــشترك بــني الوكــاالت بــشأن محايــة الطبقــة الــدنيا اجتماعيــا، وتتجــه النيــة إىل   

وقـد تركـزت مـسامهات موئـل        . تنسيق أنشطة وكاالت األمم املتحدة علـى املـستوى القطـري          
األمم املتحدة على تشجيع اإلسكان واخلدمات احلضرية لفائدة الفقراء يف إطـار تنفيـذ املبـادئ                

ة التوجيهية بشأن حصول اجلميع على اخلدمات احلضرية األساسية، اليت اعتمدها جملـس اإلدار            
  . ٢٠٠٩يف عام 

  
  نوع اجلنس واملرأة والشباب  -هاء   

يف اجملاالت الشاملة لنوع اجلنس واملرأة والشباب، شارك موئل األمـم املتحـدة بنـشاط         - ٨٢
يف الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، وتعاون حول جمموعـة              

ملتحــدة اإلمنــائي للمــرأة وإدارة الــشؤون االقتــصادية  متنوعــة مــن القــضايا مــع صــندوق األمــم ا 
  .واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  
  الشبكة املشتركة بني الوكاالت املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني    

ة املـشتركة بـني الوكـاالت       شارك موئل األمم املتحدة باعتباره عضوا نـشطا يف الـشبك            - ٨٣
املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني يف خمتلــف أفرقــة العمــل، مبــا يف ذلــك فرقــة عمــل معنيــة   
بالعنف ضد املـرأة، تـأيت يف طليعـة األفرقـة الـيت اسـتجابت علـى نطـاق املنظومـة حلملـة األمـني                         

م املتحـدة يف فرقـة   ويـشارك أيـضا موئـل األمـ    . “احتـدوا لوضـع حـد للعنـف ضــد املـرأة           ”العام  
العمل التابعة جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية واملعنية بتعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين علـى              

  .الصعيد القطري، وفرقة العمل املعنية بالقضايا اجلنسانية واملياه
  

  صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة    
مم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة علـى مـذكرة تفـاهم         وقَّـع موئل األمم املتحدة وصندوق األ       - ٨٤

ــران ــه /يف حزي ــامج العــاملي لــسالمة وأمــن النــساء والفتيــات يف املــدن   ٢٠٠٩يوني .  بــشأن الربن
نظم موئل األمم املتحدة وصـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة املـؤمتر                ملتابعة هذه املذكرة    و

 تـــشرين ٢٥ إىل ٢٢هلي، خـــالل الفتـــرة مـــن  الـــدويل الثالـــث املعـــين بـــسالمة املـــرأة يف نيـــود 
يــاغوري، وجلنــة    و بالتعاون مع الربنامج الدويل املعين بالنساء يف املـدن،           ،٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

  .نين متعددي آخرني وحملينيهوايرو، وشركاء دولي
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ويتعــاون موئــل األمــم املتحــدة مــع منتــدى يونيفرســتاس التــابع ملكتــب األمــم املتحــدة     - ٨٥
 وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وجلنة هـوايرو، واملركـز الـدويل             ، املشروعات خلدمات

لبحوث التنمية من أجـل تطـوير مـواد عمليـة تتعلـق بنـوع اجلـنس والالمركزيـة والتنميـة احملليـة                      
  .الستخدامها يف منتديات السياسات، وكمواد تعليمية للتعليم اجلامعي والتنمية الفنية

 برنامج األمم املتحدة املشترك لكينيا بشأن املساواة اجلنسانية ومتكـني املـرأة،             ويف إطار   - ٨٦
ــد األدا”ويف إطــار  ــم املتحــد  ،“ءتوحي ــل األم ــائي  ق وصــندوة، نظــم موئ ــم املتحــدة اإلمن   األم

للمـرأة، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، جنبـا إىل جنـب مـع وزارات كينيــة للحكـم احمللـي،            
 أول تــدريب ،فــال، والتنميــة االجتماعيــة والتخطــيط، واخلــدمات العامــة ولنــوع اجلــنس ولألط

ــدريب       ــة، وذلــك عــن طريــق معهــد الت ــشؤون احمللي ــوع اجلــنس وإدارة ال ــيني بن للمنــسقني املعن
 .احلكومي يف ماتوغـا بالقرب من مومباسا، ورابطة السلطات احلكومية احمللية يف كينيا

  
  ية باألمم املتحدةإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماع    

يواصل موئل األمم املتحـدة تعاونــه مـع برنـامج األمـم املتحـدة املعـين بالـشباب داخـل                - ٨٧
وهــو يــسهم . شــعبة الــسياسات االجتماعيــة والتنميــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة 

ــة    ــة اإللكتروني ــشباب  ”بانتظــام يف الرســالة اإلخباري ومت . “تحــدةلتابعــة لألمــم امل احملـــة عــن ال
أنشطة اإلرشـاد واإلعـالم ذات الـصلة بالـصندوق احلـضري للـشباب التـابع ملوئـل                  ب االضطالع

 وشارك موئل األمم املتحدة أيضا يف اليـوم الـدويل للـشباب          ،األمم املتحدة بالتعاون مع اإلدارة    
  .أغسطس/آب ١٢ يف

  
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية    

بانكوك التابع ملوئل األمم املتحدة، واملكتب اإلقليمي التـابع ملكتـب األمـم              مكتب   قام  - ٨٨
املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة جلنــوب آســيا باستكــشاف آفــاق إنــشاء آليــات دخــول يف  
شراكة استراتيجية مـن أجـل منـع اجلرميـة والتعامـل مـع الـشباب املعرضـني للخطـر يف املـدن يف               

ــة جيــري تطــوير مــشروع    .ئمنطقــة آســيا واحملــيط اهلــاد   ــشعبية الدميقراطي ــة الو ال  ويف مجهوري
  .مشترك ألجل متويلـه

وقدم موئل األمم املتحدة مقترحا إىل املديرية العامة لتنمية املعونـة األوروبيـة والتعـاون                 - ٨٩
 يف مقتـرح مكتـب األمـم املتحـدة للمخـدرات واجلرميـة       مت إدراجـه التابعة للمفوضية األوروبية،   

وقــد مت التوصــل إىل اتفــاق مــع مكتــب األمــم املتحــدة للمخــدرات واجلرميــة    . ٢٠١٠ يف عــام
ــسويدي        ــع اجمللــس ال ــا إىل جنــب م ــدريب والبحــث، جنب ــم املتحــدة للت ــشرطلومعهــد األم  ةل
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، ومعهد كاتالونيا املعين بالسالمة العامة، وقوات الـشرطة يف مونتريـال ونيجرييـا بـشأن         ةالوطني
  . للتنمية احلضريةةالشرطنامج لربخطة عمل سنوية مشتركة 

  
  التقارير الرئيسية  -سادسا  

خـــالل الفتـــرة املـــشمولة يف التقريـــر، نـــشر موئـــل األمـــم املتحـــدة يف التقريـــر العـــاملي   - ٩٠
 عددين يف سلسلته اإلقليمية عن حالة املدن، وتقريـرا وطنيـا        ٢٠١١للمستوطنات البشرية لعام    

  . عن حالة املدن
  

  ٢٠١١عاملي للمستوطنات البشرية التقرير ال  -ألف   
يلتقي التحـضر وتغـري املنـاخ بـشكل خطـري ممـا يهـدد بـشكل جـدي االسـتقرار البيئـي                         - ٩١

يف التقريــــر العــــاملي “ املــــدن وتغــــري املنــــاخ”وتــــسعى نــــشرة . واالقتــــصادي واالجتمــــاعي
 ، إىل٢٠١١ الــصادر عــن موئــل األمــم املتحــدة يف أبريــل  ٢٠١١للمــستوطنات البــشرية لعــام 

حتسني معرفة احلكومات ومجيع املهتمني بالتنمية احلـضرية وتغـري املنـاخ مبـسامهة املـدن يف تغـري                   
. املناخ، وبآثار تغري املناخ على املدن وكيف ختفف املدن مـن تـأثري تغـيري املنـاخ وتتكيـف معـه                    

ــدعم        ــيت ت ــالتخفيف والتكيــف ال ــة ب ــدابري الواعــدة املتعلق ــر الت ــك، حيــدد التقري  واألهــم مــن ذل
 مـن كبـار اخلـرباء       ٨٠وشارك مـا يقـرب مـن        . مسارات أكثر استدامة ومرونة للتنمية احلضرية     

 معظمها مؤسسات أكادمييـة أو حبثيـة، وعـدد قليـل        - مؤسسة يف إعداد التقرير      ٧٠من حوايل   
  . منها مؤسسات حكومية حملية ومؤسسات غري حكومية تتمتع خبربة متت بصلة إىل املوضوع

ر أن العمل على املستوى احمللي ال غـىن عنـه للتوصـل إىل التزامـات وطنيـة                  ويرى التقري   - ٩٢
ومــع ذلــك فــإن معظــم  . تتعلــق بــتغري املنــاخ يــتم االتفــاق عليهــا مــن خــالل مفاوضــات دوليــة  

ــة        ــام األول إىل احلكومــات الوطني ــة يف املق ــاخ موجه ــتغري املن ــدويل ل ــات داخــل اإلطــار ال اآللي
 تستطيع أن تشارك من خالهلا احلكومات احمللية وأصـحاب          تشري إىل وجود عملية واضحة     وال

  . املصلحة واجلهات الفاعلة
ويف اقتـراح سـبل للمـضي قُـدما، وبعـد اسـتعراض التـدابري الـيت اختـذهتا املـدن يف مجيــع             - ٩٣

أحناء العـامل فيمـا يتعلـق بـالتخفيف مـن شـدة تغـري املنـاخ والتكيـف معـه، يقتـرح التقريـر ثالثـة                           
ة ميكن للمجتمع الدويل من خالهلا دعم ومتكني استجابات أكثر فعاليـة يف جمـال    جماالت رئيسي 

  : التخفيف من شدة تغري املناخ والتكيف معه يف املناطق احلضرية
 -يتعني أن تكون املوارد املالية متوفرة بصورة مباشرة أكثـر للعـاملني احمللـيني                 )أ(  

دن الــضعيفة، ولالســتثمار يف جمموعــة مــن  علــى ســبيل املثــال، للتكيــف مــع تغــري املنــاخ يف املــ  
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خيارات الطاقة البديلة، ويف شراكات بني احلكومات احمللية ومنظمـات القطـاع اخلـاص احملليـة                
  يف جمال التخفيف من شدة تغري املناخ؛ 

ينبغي ختفيف األعبـاء البريوقراطيـة الـيت حتـول دول احلـصول حمليـا علـى دعـم                      )ب(  
ع الدويل على خلق قنـوات اتـصال مباشـرة ومـساءلة بـني اجلهـات                دويل، على أن يساعد اجملتم    

  الفاعلة احمللية واملاحنني الدوليني؛ 
ينبغي للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، واألمم املتحـدة، ومنظمـات              )ج(  

ــارات يف جمــال          ــاخ وخي ــم تغــري املن ــات عــن عل ــشكل أوســع معلوم ــيح ب ــة أخــرى، أن تت دولي
ــار      التخفيــف مــن شــد  ــشأن اآلث ــاخ والتكيــف معــه، مبــا يف ذلــك املعــارف املتاحــة ب ة تغــري املن

املالحظة واملقبلـة لـتغري املنـاخ علـى املراكـز احلـضرية، وبـدائل حـضرية يف جمـال التخفيـف مـن                        
  . شدة تغري املناخ والتكيف معه

  
   ٢٠١٠حالة املدن األفريقية عام   -باء   

تقريـر عـن حالـة املـدن        ” نـشر موئـل األمـم املتحـدة          خالل الفترة املشمولة يف التقرير،      - ٩٤
ــة عــام   ــساواة وأســواق األراضــي احلــضرية    : ٢٠١٠األفريقي ومت “ وأســلوب احلكــم وعــدم امل

. ٢٠١٠نـوفمرب  /إصدار التقريـر اإلقليمـي الثـاين عـن أفريقيـا يف بامـاكو مبـايل يف تـشرين الثـاين                   
د ثالثـة أضـعاف خـالل الـسنوات         وحذر التقرير مـن أن عـدد سـكان احلـضر يف القـارة سـيتزاي               

ومن املتوقع أن عـدد سـكان   . األربعني القادمة، ومعظم هذه الزيادة ستكون يف األحياء الفقرية        
ــون يف عــام     ــد ليــصل إىل بلي ــا يف املــدن ســوف يتزاي ــون يف عــام  ١,٢٣ وإىل ٢٠٤٠أفريقي  بلي

  .ن يف املائة من مجيع األفارقة يف املد٦٠، ويف هذا التاريخ سيعيش ٢٠٥٠
، “منظـور حمـوره النـاس   ”وملواجهة هذا التحـدي الـدميغرايف اهلائـل، يـدعو التقريـر إىل            - ٩٥

األمر الذي يسلط الضوء على احلاجة إىل وجود ختطـيط أكثـر مالئمـة وواقعيـة ووجـود لـوائح            
  . يف متناول الفقراء من احلضر، تسهل وال تقيد سبل العيش املستدامة يف املناطق احلضرية

كر التقريــر أنــه علــى مــدى العقــد املاضــي أو حنــو ذلــك، جنحــت مشــال أفريقيــا يف ويــذ  - ٩٦
غـري أن حتـسني     . حتقيق ختفيض كبري يف نسبة سكان احلضر الـذين يعيـشون يف األحيـاء الفقـرية               

وضع األحياء الفقرية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى مل ينجح عمومـاً يف مواكبـة التحـضر                 
لتقريـر مـن أنـه إذا مل ُيتخـذ إجـراء عاجـل فـإن زيـادة سـكان احلـضر                      السريع للسكان، وحيذر ا   

  . مبقدار ثالثة أضعاف ميكن أن يسبب كارثة
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ويشري التقرير أيضا إىل أن معظم البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى لن حتقـق                 - ٩٧
 املائـة    يف ٧٠وسـوف حتـدث زيـادة تـصل نـسبتها إىل            . على األرجح األهداف اإلمنائية لأللفيـة     

بني سكان احلضر يف أفريقيا يف املـدن الـصغرية وتلـك الـيت يبلـغ عـدد سـكاهنا أقـل مـن نـصف                          
  . مليون نسمة، مما سيتطلب استثمارات عامة متزايدة لتلبية احتياجات هذا النمو

ويتــضمن التقريــر حتلــيال متعمقــاً آلليــات األراضــي يف املنــاطق دون اإلقليميــة اخلمــس      - ٩٨
ــة       الكــربى يف أفر ــنظم واألســواق غــري الرمسي ــن ال ــال م ــيم االنتق ــشري إىل ضــرورة تعم ــا، وي يقي

  . لألراضي إىل النظم واألسواق الرمسية
  

  تقارير عن حالة املدن اآلسيوية  -جيم   
أطلق موئل األمم املتحدة نشرتني جديدتني عـن آسـيا خـالل االحتفـال العـاملي بـاليوم                    - ٩٩

ــشرين   ــل يف شــنغهاي يف ت ــاملي للموئ ــوبر / األولالع ــصينية   ”، ومهــا ٢٠١٠أكت ــدن ال ــة امل حال
  . “٢٠١٠/٢٠١١حالة املدن اآلسيوية ” و“ ٢٠١٠/٢٠١١
 مدينـة يف    ٦٤٥ ذكر التقرير الصيين، الذي مت نشره بالتعاون مع اخلرباء الـصينيني، أن              - ١٠٠

ومــع زيــادة التحــضر .  مليــون نــسمة٦٢١,٨٦ موطنــاً لـــ ٢٠٠٩الــصني ســتكون حبلــول عــام 
. اً، سيــصبح لوضــع االقتــصاد احلــضري ودوره أمهيــة أكــرب يف التنميــة االقتــصادية للــبالدتــدرجيي

والتحــضر أصــالً هــو قــوة هامــة يف جمــال التــصنيع يف الــصني، واحملــرك فيمــا يتعلــق خبلــق فــرص  
، بلـغ العـدد اإلمجـايل       ٢٠٠٩ويف هناية عام    . عمل، وتوسيع الطلب احمللي، والتقدم االجتماعي     

 مليـون منـهم   ٣١١,٢٠ مليون شـخص، يعمـل   ٧٧٩,٩٥يعملون يف الصني لألشخاص الذين  
  . يف املدن والبلدات

أن الديناميـة الراسـخة يف املـدن     “ ٢٠١٠/٢٠١١حالة املـدن اآلسـيوية      ” تذكر نشرة    - ١٠١
غري أن التقـارير حتـذر أيـضاً       . هي الدافع وراء الدور البارز الذي تلعبه آسيا يف االقتصاد العاملي          

دن اآلســيوية جيــب أن تــستعد لــتغري املنــاخ وأن تكيــف البنيــة األساســية والتعلــيم مــع مـن أن املــ 
وعلـى الـرغم مـن أن       . النمو السكاين املستمر إذا أريد هلذا النجاح أن يستمر يف العقـود املقبلـة             

، متثـل املـدن اآلسـيوية بالفعـل     ٢٠٢٦سكان املنطقة لن يغلب عليهم الطابع احلضري قبل عـام           
ــدويل   صــورة مــصغرة   ــصاد ال ــدماج املنطقــة بنجــاح يف االقت علــى مــدى العقــدين املاضــيني   الن

  . ذلك حنو أو
نتيجـة تعـاون بـني موئـل األمـم          “ حالـة املـدن اآلسـيوية     ” جاء هذا التقريـر األول عـن         - ١٠٢

املتحدة، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة،             
  . احمليط اهلادئ اإلقليمية التابعة للمدن املتحدة واحلكومات احمللية- آسيا وشعبة
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  التوصيات  -سابعا   
حدث عدد من التطورات اجلديدة منذ انعقاد املوئل الثاين، من بينها زيادة اهليمنة  - ١٠٣

الدميغرافية واالقتصادية للمدن؛ وظهور املدن الضخمة واملناطق احلضرية الكربى؛ وظهور 
ضايا عاملية جديدة مثل تغري املناخ، وانعدام األمن، واجلرائم يف املدن، وارتفـاع معـدالت          ق

العـام واخلـاص وقطـاع املنظمـات        الفقر والالمساواة داخـل املـدن؛ وتغـري أدوار القطـاعني            
احلكومية يف التنمية احلضرية؛ وزيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية والكـوارث الـيت        غري

ويف ضـوء هـذه التغـيريات، يستحـسن اختـاذ      . وثها البشر وأثرها على املـدن     يتسبب يف حد  
قــرار ســريع بــشأن عقــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث بــشأن اإلســكان والتنميــة احلــضرية  

  .  من أجل إتاحة وقت كاٍف لإلعداد للمؤمتر٢٠١٦، يف عام )الثالث املوئل(املستدامة 
اف اإلمنائيــة لأللفيــة يف وقــت مبكــر بــشأن   وعلــى الــرغم مــن حتقيــق غايــة األهــد - ١٠٤

 مليـون شـخص   ٨٢٨األحياء الفقرية، ما زال التحدي هائالً يف األحياء الفقرية، ذلـك أن   
وعليه، يوصـى بـأن تقـدم مجيـع احلكومـات           . يزالون يعيشون يف األحياء الفقرية     يف العامل ال  

 إدارة موئـل األمـم املتحـدة     ووكاالت األمم املتحدة دعماً قوياً للقرار الذي اعتمده جملس        
االسـتراتيجيات واألطـر العامليـة الوطنيـة لتحـسني حيـاة            ”يف دورته الثالثة والعشرين حـول       

  .“قاطين األحياء الفقرية مبا يتجاوز األهداف اإلمنائية لأللفية
ــن    - ١٠٥ ــر م ــراً ألن أكث ــز     ٥٠ونظ ــشون اآلن يف املراك ــامل يعي ــن ســكان الع ــة م  يف املائ

 ضوء مسامهة املدن يف االحترار العاملي وما لتغري املناخ من آثار كـبرية علـى       احلضرية، ويف 
املــدن، مــن الواضــح أن التنميــة املــستدامة ســوف تعتمــد بــشكل متزايــد علــى الــسياسات   

لــذلك، مــن املستحــسن أن تقــوم    . املعتمــدة واإلجــراءات املتخــذة علــى مــستوى املــدن     
مة ودور املـدن والـسلطات احملليـة يف إسـهاماهتا           احلكومات بإدراج التنمية احلضرية املستدا    

ــام        ــستدامة لعـ ــة املـ ــشأن التنميـ ــدة بـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــضريية ملـ ــة التحـ  ٢٠١٢يف العمليـ
   .مداوالته ويف

، يوصــى بــأن ٦٥/١٦٥ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٩وأخــريا، متــشياً مــع الفقــرة   - ١٠٦
 واحلــد مــن الفقــر يف املنــاطق  يــدرج اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي التحــضر املــستدام، 

احلضرية، بوصف ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات يف األعمال التحضريية ملؤمترات القمة         
واملؤمترات الدوليـة الرئيـسية ذات الـصلة باملوضـوع ومتابعـة نتائجهـا، مبـا يف ذلـك مـؤمتر                     

  .٢٠١٢األمم املتحدة للتنمية املستدامة يف عام 
  


	الدورة الموضوعية لعام 2011 
	جنيف، 4 إلى 29 تموز/يوليه 2011
	* E/2011/100.
	البند 13 (د) من جدول الأعمال المؤقت*
	المسائل الاقتصادية والبيئية: المستوطنات البشرية

	التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل
	تقرير الأمين العام
	موجز
	تم إعداد هذا التقرير عملا بالفقرة (ج) من مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/236. ويبدأ التقرير بإبراز المقررات الرئيسية التي اتخذها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورته الثانية والعشرين موئل الأمم المتحدة ثم يقوم بوصف الأنشطة التي قام بها موئل الأمم المتحدة، بما في ذلك طبيعة التعاون في التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل على الصعد العالمي والإقليمي والوطني والمواضيعي. وتم أيضا إبراز القضايا الرئيسية في النشرات الرئيسية التي أصدرها موئل الأمم المتحدة خلال الفترة قيد الاستعراض.
	وختاما يخلص التقرير إلى تقديم أربع توصيات: الأولى، تدعو الحكومات إلى اتخاذ قرار مبكر بشأن القيام في عام 2016 بعقد مؤتمر القمة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة؛ والتوصية الثانية تدعو الحكومات إلى تقديم دعمها للقرار الذي يتعلق بـ ”الاستراتيجيات والأطر العالمية والقطرية لتحسين حياة قاطني الأحياء الفقيرة بما يتجاوز غاية الأهداف الإنمائية للألفية“ والذي اعتمده مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة في دورته الثالثة والعشرين؛ والتوصية الثالثة تطلب من الحكومات إدراج التنمية الحضرية المستدامة ودور المدن والسلطات المحلية في إسهاماتها في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012 وفي مداولات المؤتمر؛ والتوصية الرابعة تطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إدراج التحضّر المستدام والحد من الفقر وتحسين أحوال الأحياء الفقيرة بوصف ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في الأعمال التحضيرية لمؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بالموضوع ومتابعة نتائجها.
	أولا - المقدمة
	1 - تم إعداد هذا التقرير عملا بالفقرة (ج) من مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/236. 
	2 - وسّع موئل الأمم المتحدة خلال هذه الفترة تعاونه مع وكالات ومنظمات منظومة الأمم المتحدة. ومن بين وسائل التعاون الرئيسية: مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق، بما في ذلك أركانه الثلاثة وهي مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى، واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى؛ واللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛ واللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، قدم البرنامج المدخلات التقنية لتقارير الأمين العام والوثائق الأخرى ذات الصلة بالموضوع، بما في ذلك الوثائق الأساسية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. 
	3 - وخارج إطار منظومة الأمم المتحدة، استمر موئل الأمم المتحدة في تعزيز العلاقات مع الشركاء غير الحكوميين الرئيسين، وهو يقوم باستكشاف وتقوية الشراكات الجديدة بغية إضفاء قيمة مضافة إلى عمله ونفوذ موارده. ومن بين هؤلاء الشركاء، جماعات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والهيئات المهنية، والمعاهد المعنية بالأبحاث والتدريب.
	4 - وقبل القيام بوصف مجموعة الأنشطة المضطلع بها خلال الفترة التي يشملها التقرير، وأنواع التعاون والشراكات المتبعة، يتم إبراز المقررات التي تم اتخاذها في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة موئل الأمم المتحدة. 
	ثانيا - قرارات مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية
	5 - تم، في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة موئل الأمم المتحدة المنعقدة في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2011، اتخاذ ثلاثة قرارات ذات مغزى يتم إبرازها أدناه.
	ألف - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة
	6 - في كانون الأول/ديسمبر 2009، طلبت الجمعية العامة في قرارها 64/207 من الأمين العام أن يعد تقريرا بالتعاون مع مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة عن مسألة عقد مؤتمر ثالث للأمم المتحدة معني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) في عام 2016، لكي تنظر فيه الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين.
	7 - واستجابة لهذا الطلب أعد موئل الأمم المتحدة تقريرا عن الموئل الثالث، تم النظر فيه في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الإدارة. وأبرزت الوثيقة عددا من التطورات الجديدة حدثت منذ انعقاد الموئل الثاني، مما جعل من الضروري عقد مؤتمر ثالث للأمم المتحدة معني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في عام 2016. ومن بين هذه التطورات:
	(أ) الهيمنة الديمغرافية للمدن، التي يقيم فيها حاليا أكثر من نصف سكان العالم؛ 
	(ب) التوسع المكاني السريع للمستوطنات الحضرية الذي يؤدي إلى ظهور المدن الضخمة والمناطق الحضرية الكبرى؛
	(ج) نشوء قضايا وظواهر عالمية جديدة، بما في ذلك العولمة، وتغير المناخ، وانعدام الأمن، والجرائم في المدن، وازدياد الفقر، واللامساواة داخل المدن؛
	(د) الأدوار المتغيرة للقطاعين العام والخاص والقطاع غير الحكومي في إطار إحياء دور القطاع العام في التخطيط الحضري والتنمية؛
	(هـ) الازدياد الكبير في وتيرة وحدّة الكوارث الطبيعة والكوارث التي يتسبب في حدوثها البشر، وأثرها على المدن. 
	8 - وبعد قيام مجلس الإدارة بالنظر في هذا التقرير، اعتمد قرارا بشأن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالسكان والتنمية الحضرية المستدامة، وأحاط علما بتقرير المدير التنفيذي للموئل الثالث، ودعا الأمين العام إلى أن يضمّن أفكاره ومقترحاته في تقريره الذي ستنظر فيه الدورة السادسة والستين للجمعية العامة. 
	9 - وأحاط القرار أيضا علما بالملاحظات التي أبديت في تقرير المدير التنفيذي، خاصة الغايات المقترحة للموئل الثالث، ومن بين أهدافها: 
	(أ) استعراض السياسات والإنجازات والمعوقات الماضية؛
	(ب) وضع جدول أعمال جديد للتنمية الحضرية قادر على التصدي للتحديات والفرص الحضرية الجديدة ومنها تغير المناخ والسلامة والأمن الحضريين، إضافة إلى التقدم بدور جديد للمدن وللسلطات المحلية؛
	(ج) إيجاد طرائق لتعزيز الإطار المؤسسي للإسكان وإدارة الأراضي والتنمية الحضرية المستدامة.
	باء - الاستراتيجيات والأطر العالمية والقطرية لتحسين حياة قاطني الأحياء الفقيرة بما يتجاوز غاية الأهداف الإنمائية للألفية
	10 - إن مجلس الإدارة، في قراره عن ”الاستراتيجيات والأطر العالمية والقطرية لتحسين حياة قاطني الأحياء الفقيرة بما يتجاوز غاية الأهداف الإنمائية للألفية“، دعا الحكومات وكذلك السلطات الإقليمية والمحلية إلى أن تحصي عدد سكان الأحياء الفقيرة كل في بلدها وأقاليمها ومناطقها الحضرية وأن تضع، بناء على هذا، الأهداف الوطنية والإقليمية والمحلية الطوعية والواقعية، التي يتعين تحقيقها بحلول عام 2020 لإحداث تحسين كبير في حياة قاطني الأحياء الفقيرة. والوسيلة الرئيسية لتحقيق هذه الأهداف ستكون من خلال: (أ) صياغة وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتخطيط الحضري تعطي الأولوية لتحسين حصول ساكني الأحياء الفقيرة على سكن ملائم وخدمات أساسية ملائمة وبنية أساسية، بما في ذلك تحسين المياه والنظافة، والنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم؛ (ب) تدعيم الحصول على أراضي ميسورة التكاليف مع حيازة مضمونة؛ (ج) تهيئة الظروف الضرورية لسبل المعيشة الحضرية المستدامة؛ (د) تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ومشاركة جميع أصحاب المصلحة وخاصة قاطني الأحياء الفقيرة.
	11 - تم اعتماد هذا القرار استجابة لقرار الجمعية العامة 65/165،  وخاصة الفقرة 4 منه حيث دعت الجمعية العامة مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة إلى أن ينظر في الاستراتيجيات والأطر العالمية والوطنية الملائمة للعمل في المستقبل، من أجل تحقيق تحسن كبير في حياة قاطني الأحياء الفقيرة، بما يتجاوز الأهداف الحالية المرتبطة بالأحياء الفقيرة.
	جيم - التنمية الحضرية المستدامة من خلال توسيع نطاق الحصول المتكافئ على الأراضي والإسكان والخدمات الأساسية
	12 - إن مجلس الإدارة، في قراره عن ”التنمية الحضرية المستدامة من خلال توسيع نطاق الحصول المتكافئ على الأراضي والإسكان والخدمات الأساسية“ رحب بالحوار حول هذا الموضوع الذي دار أثناء دورته الثالثة والعشرين كإسهام منه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2012، وطلب من المدير التنفيذي أن يكفل نقل نتائج الحوار من خلال رئيس مجلس الإدارة إلى هيئة مكتب المؤتمر. 
	13 - وفي نفس القرار، شجع مجلس الإدارة كذلك الحكومات والشركاء في جدول أعمال الموئل في جملة أمور على:
	(أ) إدراج قضية التنمية الحضرية المستدامة في إسهاماتهم في العمل التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2012؛
	(ب) تطوير استجابات استراتيجية لمشكلات التنمية الحضرية المستدامة، بالتأسيس على توصيات جدول أعمال الموئل، والأهداف الإنمائية للألفية، ونتيجة مؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة (خطة جوهانسبوغ للتنفيذ) ونتيجة الاجتماع العام الرفيع المستوى للدورة الستين للجمعية العامة؛
	(ج) حشد التزام الحكومات والشركاء في جدول أعمال الموئل على المستويات الدولية والوطنية والمحلية لتعزيز اللامركزية وتحسين الحوكمة الرشيدة للشؤون الحضرية بغية توسيع نطاق الحصول المتكافئ على الأراضي والإسكان والخدمات الأساسية.
	ثالثا - الأنشطة المضطلع بها على الصعيد العالمي
	14 - الأنشطة التي اضطلع بها موئل الأمم المتحدة على الصعيد العالمي مع مجموعة كبيرة من وكالات الأمم المتحدة المثيلة، والحكومات، ومجموعة كبيرة من الشركاء تضمنت: اليوم العالمي للموئل 2010؛ والحملة الحضرية العالمية؛ ومعرض شنغهاي العالمي 2010.
	ألف - اليوم العالمي للموئل
	15 - احتفل عدد كبير من البلدان باليوم العالمي للموئل في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بطرق مبتكرة متنوعة كان لها أثر إيجابي على الرسائل والأنشطة العالمية لموئل الأمم المتحدة. وتم تنظيم 239 مناسبة في 79 بلدا، وهذه أرقام قياسية، للاحتفال باليوم العالمي للموئل، وتمثل هذه الأرقام زيادة تصل إلى 120 في المائة تقريبا بالنسبة لعدد البلدان التي احتفلت بهذا اليوم في عام 2009، و 117 في المائة بالنسبة لعدد المناسبات. واستمرت الاحتفالات في الولايات المتحدة الأمريكية في الازدياد نتيجة للشراكات الجديدة التي تم تكوينها خلال الاحتفال العالمي باليوم العالمي للموئل في عام 2009 في واشنطن العاصمة. وفي أمريكا اللاتينية، حيث تم عقد الدورة الخامسة للمنتدى الحضري العالمي، حدثت أيضا زيادة في الاحتفالات باليوم العالمي للموئل. وتميزت الاحتفالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بمناسبات رفيعة المستوى في معرض شنغهاي وبإصدار تقرير عن ”حالة المدن الآسيوية للفترة 2010/2011“. ويستخدم عدد كبير من الشركاء بصورة متزايدة اليوم العالمي للموئل من أجل التوعية، واتخاذ إجراءات بشأن القضايا الحضرية المحلية. وازداد عدد المنتديات الحضرية الوطنية من 14 في عام 2009 إلى 20 في عام 2010.
	باء - الحملة الحضرية العالمية
	16 - خلال الفترة التي يتناولها التقرير، وسّع موئل الأمم المتحدة من نطاق شراكاته في الحملة الحضرية العالمية. فقد قدمت ثماني منظمات جامعة، بما فيها الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، والجمعية الدولية لمخططي المدن والأقاليم، ورابطة الكومنولث للمخططين، وشركة غاز فرنسا السويس، ومعهد بنسلفانيا للأبحاث الحضرية (جامعة بنسلفانيا)، والمجلس العالمي للأعمال التجارية من أجل التنمية المستدامة، تعهدات من خلال مذكرات تفاهم، للعمل من أجل وضع مبادئ متفق عليها تتصل بالتنمية الحضرية المستدامة. وتم إشراك شبكتين، إحداهما تعتمد على الطباعة (سيتي سكوب) والأخرى إليكترونية (أخبار الجنوب - الجنوب) لتعزيز رسائل الحملة ومبادئها. وتم التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لا سيما تلك الوكالات التي لديها حملات عالمية ذات صلة بالموضوع، مثل الحملات المتعلقة بالمدن القادرة على التأقلم بالتشجيع على الاقتصادات المبدعة. وتم تحديد هوية الأبطال الذين قاموا بجمع ونشر الدروس المستخلصة من عمليات الإبداع المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة، وذلك في 11 مدينة على المستوى العالمي.
	جيم - معرض شنغهاي العالمي لعام 2010
	17 - إن موئل الأمم المتحدة، بوصفه الوكالة المنسقة لجناح الأمم المتحدة الذي تبلغ مساحته 000 3 متر مربع (وهو نموذج لتوحيد الأداء)، نجح في حشد وتنسيق مشاركة أكثر من 40 وكالة من وكالات الأمم المتحدة طيلة فترة معرض شنغهاي العالمي لعام 2010 ومدتها 6 أشهر وكان موضوعه ”حياة أفضل في مدينة أفضل“. وتم تكريس جناح الأمم المتحدة والمعرض بأسره للأفكار والتجارب والابتكارات والأدوات والتكنولوجيات والخبرات وأشكال التعبير التي تعرض رؤيا إيجابية لعالم آخذ في التحضر. وقد تم تصميم جناح الأمم المتحدة لتعظيم مشاركة المواطنين الصينيين (وهم يشكلون أكثر من 90 في المائة من جميع الزائرين) والزائرين الدوليين، وزيادة الوعي بسياسات وإجراءات الأمم المتحدة المضطلع بها مع الشركاء من أجل التنمية الحضرية المستدامة. وأقبل على الجناح أكثر من 3 ملايين زائر، (وهذا رقم يتجاوز الرقم المستهدف وهو مليونا زائر). ونظمت وكالات الأمم المتحدة أكثر من 150 مناسبة ومعرضا مؤقتا بشأن جميع جوانب المدن.
	18 - قام موئل الأمم المتحدة بتنسيق نشر طبعة خاصة من مجلة الأمم المتحدة عن المدن، وشارك في المحفل المواضيعي بشأن المدن الصالحة للعيش فيها، وساهم في إعلان شنغهاي الذي تم اعتماده في مؤتمر القمة الأخير المعقود في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010() داعيا المدن إلى تشجيع التنمية الحضرية المستدامة من خلال التعاون وتبادل المعرفة. ونظرا لقيام 3 ملايين شخص بزيارة جناح الأمم المتحدة ونحو 70 مليون شخص بزيارة المعرض، يمثل هذا الحدث فرصة مهمة لتسليط الضوء على جدول أعمال الموئل، وبخاصة الجوانب الإيجابية للتنمية الحضرية المستدامة. 
	دال - التعاون مع السلطات المحلية 
	19 - تعتبر السلطات المحلية هي الجهات الفاعلة في الخطوط الأمامية، والشركاء الأوثق للحكومات المركزية في تنفيذ جدول أعمال الموئل. وهكذا فإن التعاون مع السلطات المحلية يتشعب في جميع أنحاء مجالات عمل موئل الأمم المتحدة على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية.
	20 - وعلى المستوى العالمي، انصب عمل موئل الأمم المتحدة على إشراك السلطات المحلية في الجهود الرامية إلى كفالة قدر أكبر من الشفافية والمساءلة بشأن الطريقة التي تتحقق بها الغايات المستهدفة للأهداف الإنمائية للألفية في حياة الناس، وبخاصة سكان الأحياء الفقيرة. وقد نُظم عدد من الحوارات العالمية والإقليمية والأقاليمية، ومناقشات المائدة المستديرة، والمنتديات حول السلطات المحلية والأهداف الإنمائية الدولية كجزء من الفعاليات الدولية مثل معرض شنغهاي العالمي لعام 2010. وقد جمعت تلك الحوارات بين العُمد ورابطات السلطات المحلية الذين تشاركوا في التجارب المحلية وفي أفضل الممارسات، وتقدموا بتوصيات حول إضفاء الطابع المحلي بصورة فعالة على الأهداف الإنمائية للألفية. لقد كانت المدن المتحدة والحكومات المحلية ومكاتبهما الإقليمية هما الشركاء الرئيسيين في تلك الجهود.
	21 - ويضاف إلى ذلك أن موئل الأمم المتحدة ركز على تعزيز دوره كمركز اتصال بالنسبة للسلطات المحلية داخل منظومة الأمم المتحدة. واستضاف موئل الأمم المتحدة اللجنة الاستشارية المعنية بالسلطات المحلية التابعة للأمم المتحدة وأضفى عليها المزيد من الحيوية بصفتها الجهاز الاستشاري للسلطات المحلية داخل منظومة الأمم المتحدة، كما تم تعيين عمدة وأعضاء جدد طبقا للمعايير الرامية إلى ضمان التوازن الإقليمي والاقتصادي. وقد أتت اللجنة الاستشارية بالعُمد وبذوي الخبرة الطويلة إلى الدورة الخامسة للمنتدى الحضري العالمي وإلى القمة العالمية للقادة المحليين والإقليميين في مكسيكوسيتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ونظمت اللجنة أيضا اجتماعا خاصا في شنغهاي في تشرين الأول/أكتوبر 2010، بهدف تيسير إجراء حوار بين السلطات المحلية ووكالات مختارة في الأمم المتحدة
	هاء - التعاون فيما بين بلدان الجنوب
	22 - توسع التعاون بين موئل الأمم المتحدة والوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تنظيم اجتماعات مشتركة، بما في ذلك حلقة عمل مشتركة عقدت يومي 17 و 18 حزيران/يونيه 2010 في مقر الأمم المتحدة، تبين كيف يمكن أن تؤدي الاقتصادات الخلاقة إلى ثقافة سلام؛ واجتماع مشترك عقد في إسطنبول بتركيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010 بين المبادرة الاقتصادية لثقافة السلام والحملة الحضرية العالمية التابعة لموئل الأمم المتحدة؛ والأسبوع العالمي الخلاق بين الجنوب والجنوب في معرض شنغهاي العالمي لعام 2010.
	23 - دعم العديد من الشركاء عمل موئل الأمم المتحدة الرامي إلى تيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ومن بين أهم الأعمال المنجزة في هذا الصدد مبادرة بحيرة فيكتوريا ودلتا نهر ميكونغ، والبرنامج التشاركي لتحسين أحوال الأحياء الفقيرة. وتدير هذا البرنامج على نحو مشترك المفوضية الأوروبية، ومجموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وموئل الأمم المتحدة.
	24 - كما تم تنظيم جولات دراسية في المناطق النامية لتسهيل تبادل الخبرات والمعارف بين بلدان الجنوب. وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2010، على سبيل المثال، زارت مجموعة من العُمد الأفارقة الصين ليطلعوا على الأساليب الصينية المتبعة في الإدارة الحضرية.
	رابعا - الأنشطة على المستوى الإقليمي
	25 - انصبت الأنشطة على الصعيد الإقليمي على المؤتمرات الوزارية والتعاون مع مصارف التنمية.
	ألف - المؤتمرات الوزارية الإقليمية
	26 - واصل موئل الأمم المتحدة دعم المؤتمرات الوزارية المعنية بالإسكان والتنمية الحضرية في أفريقيا وفي آسيا والمحيط الهادئ. وإن المؤتمر بصفته جهازا رفيع المستوى ومؤلفا من صناع السياسات المسؤولين عن توجيه وتنفيذ جدول الأعمال الحضري، فإنه يقدم أداة شراكة فعالة إلى موئل الأمم المتحدة من حيث السياسات المؤثرة، ودعم التنفيذ، والسماح بالرصد المشترك والتقييم.
	27 - وكان موئل الأمم المتحدة ممثلا في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالإسكان والتنمية الحضرية الذي انعقد في باماكو خلال الفترة من 22 إلى 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وكان موضوع ذلك المؤتمر هو ”الأرض في سياق التحضر المستدام“، وأسهم موئل الأمم المتحدة، إلى جانب عروض أخرى، ببيان بشأن القضايا السياساتية الخاصة بالأرض في المدن الأفريقية. وقام الوزراء من الدول المشتركة، بدعم من موئل الأمم المتحدة، بصياغة خطة عمل وإعلان يتناولان قضايا الأرض بغية القضاء على الأحياء الفقيرة في المدن الأفريقية.
	28 - ودأب موئل الأمم المتحدة على دعم المؤتمر الوزاري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المعني بالإسكان والتنمية الحضرية منذ إنشائه في عام 2006. وفي حزيران/يونيه 2010، عقد المؤتمر دورته الثالثة في سولو بإندونيسيا، التي تداول فيها وزراء من 38 بلدا بشأن قضية تمكين المجتمعات الحضرية المستدامة، واعتمدوا إعلان سولو وخطة التنفيذ().
	باء - مصارف التنمية الإقليمية
	29 - استمرت الحاجة إلى زيادة الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي تشكل بؤرة رئيسية لاهتمام الصندوق الاستئماني للمياه والصرف الصحي التابع لموئل الأمم المتحدة، وكانت هي الدافع الأكبر وراء تعاون موئل الأمم المتحدة مع مصارف التنمية الإقليمية خلال الفترة التي يتناولها التقرير.
	مصرف التنمية الأفريقي

	30 - تتمتع الشراكة التعاونية الحالية مع مصرف التنمية الأفريقي الآن بأهمية خاصة تتمثل في كفالة تمويل أنشطة بناء القدرات في المرحلة السابقة واللاحقة للاستثمار التي تدعمها برامج الصندوق الاستئماني للمياه والصرف الصحي. وتتمثل هذه الأهمية في أن هذه الأنشطة ترتبط ارتباطا مباشرا وفوريا بفرص الاستثمار الكبيرة لدى البلدان المشاركة. وقد أسهمت حتى الآن أنشطة موئل الأمم المتحدة في إطار هذا التعاون بما قيمته 245 مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة في مشروعات في خمسة بلدان في إطار برنامج المياه من أجل المدن الأفريقية في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة والكاميرون وكينيا ومالي.
	31 - لقد كان التعاون بين موئل الأمم المتحدة ومصرف التنمية الأفريقي الذي يرمي إلى توسيع نطاق مبادرة المياه والصرف الصحي في حوض بحيرة فيكتوريا هو إحدى النتائج الملموسة لمذكرة التفاهم التي وُقِّعَت بين المؤسستين. وقد تم استكمال دراسة تتعلق بصياغة المشروعات تحضيرا لمشروع يموله المصرف. وسوف يشمل المشروع المقترح الهياكل الأساسية للمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والتدريب وبناء القدرات لـ 15 بلدة أخرى في حوض بحيرة فيكتوريا على أساس 3 بلدات في كل من الدول الخمس الأعضاء في جماعة شرق أفريقيا. وخصص المصرف نحو 100 مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة لهذا المشروع.
	مصرف التنمية للدول الأمريكية

	32 - أثناء الفترة المشمولة في التقرير، عزز موئل الأمم المتحدة التعاون مع مصرف التنمية للدول الأمريكية في المجالات الفنية للمياه والصرف الصحي والتمويل والسلامة الحضرية. وكجزء من مذكرة التفاهم بين موئل الأمم المتحدة وهذا المصرف، قامت المؤسستان بمواءمة أنشطة كل منهما في مجال بناء القدرات ومجموعات القروض لتنفيذ مشروعات المياه والصرف والصحي في بنما ودولة بوليفيا المتعددة القوميات والمكسيك ونيكاراغوا.
	33 - وبالإضافة إلى ذلك قام موئل الأمم المتحدة والمصرف باستهلال برامج مشتركة في أمريكا الوسطى، تجمع بين صكوك الإقراض التحفيزي لعمليات التمويل التجريبي القابل للسداد مع أكبر مجموعة قروض لدى المصرف لدعم حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على خدمات المياه والصرف الصحي من خلال مشروعات البنية الأساسية الواسعة النطاق التي طالما عجزت عن سد احتياجات هؤلاء السكان الحضريين في الماضي.
	34 - واصل موئل الأمم المتحدة ومعهد البنك الدولي الشراكة مع مصرف التنمية للدول الأمريكية والوكالة الألمانية للتعاون التقني لدراسة ونشر التجارب الأخيرة وأفضل الممارسات في مجال رفع مستوى الأحياء الفقيرة ومنع تكونها في 15 بلدا. وقد عُرضت ونوقشت النتائج الأولية أثناء اجتماع لفريق خبراء دولي معني برفع مستوى أحوال الأحياء الفقيرة ومنع تكونها عُقد يوم 25 آذار/مارس 2010 أثناء الدورة الخامسة للمنتدى الحضري العالمي.
	مصرف التنمية الآسيوي

	35 - بعد الاستكمال المرضي لأنشطة مشتركة في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين موئل الأمم المتحدة والمصرف في عام 2003، واصلت المؤسستان عملهما معا في إطار مذكرة تفاهم ثانية خلال الفترة 2007-2012. ويرمي هذا التعاون إلى إقامة شراكة بنية أساسية حضرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من أجل مستوطنات بشرية مستدامة، وخاصة في مجال المياه والصرف الصحي. وتُلزم المذكرة كلا من الشريكين بتقديم 15 مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة كهبة من أجل تعميق الوعي السياسي، وبناء القدرات، وتنفيذ مشروعات تجريبية وبيانات عملية، وإعداد خطط استثمار للمدن الآسيوية. وتجسد المذكرة أيضا التزام المصرف باستثمار 1.5 بليون دولار بدولارات الولايات المتحدة في قطاع الخدمات الحضرية الأساسية مع التركيز على الصرف الصحي.
	خامسا - الأنشطة المواضيعية الوطنية ودون الوطنية والرئيسية
	36 - الأنشطة على الصعيدين الوطني ودون الوطني، وحول الموضوعات الرئيسية التي تم تنفيذها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ركّزت على خمس قضايا رئيسية في جدول أعمال الموئل: (أ) البيئة وتغير المناخ والمدن؛ (ب) المساعدة الإنسانية، ولا سيما التعمير بعد الكوارث وبعد الصراعات؛ (ج) الإسكان والأراضي والخدمات الأساسية؛ (د) الحد من الفقر الحضري؛ (هـ) نوع الجنس والمرأة والشباب. ويرد أدناه وصف للأنشطة المنفذة في إطار كل من هذه المجالات، وأنواع التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
	ألف - البيئة وتغير المناخ والمدن
	37 - في مجال البيئة وتغير المناخ والمدن، تعاون موئل الأمم المتحدة مع عدد من وكالات الأمم المتحدة، وذلك جزئيا عن طريق لجنة التنمية المستدامة، وفريق إدارة البيئة، ومباشرة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار).
	لجنة التنمية المستدامة

	38 - خلال الفترة المشمولة في التقرير، شارك موئل الأمم المتحدة في الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة في أيار/مايو 2010. وتركز مساهمة الموئل، بما في ذلك أثناء التحاور الوزاري، على أهمية المستوطنات البشرية لاستراتيجيات التنمية المستدامة ولتنفيذها على المستوى المحلي، فضلا عن الدور الهام لكل من النقل وإدارة النفايات في التصدي لما يشكله تغير المناخ من تحد على مستوى المدينة، بينما يتم تعزيز فرص الحصول على عمل ونوعية الحياة في المناطق الحضرية. ونظم أيضا موئل الأمم المتحدة ثلاث فعاليات في الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة: أولا، فعالية جانبية حول ”تحقيق التنقل المستدام للفقراء: فوائد توفير السكن وإدرار الدخل والبيئة“؛ وثانيا، فعالية جانبية حول ”اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات بشأن التعليم من أجل التنمية المستدامة والاستهلاك والإنتاج المستدامين“، وشاركت في تنظيمهما جامعة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واليونسكو، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ وثالثا، ”إفطار شركاء موئل الأمم المتحدة دعما للدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة“ الذي تناول كلا من النقل الحضري ومسائل تصريف النفايات.
	39 - قدم أيضا موئل الأمم المتحدة مدخلات لتقرير الأمين العام عن ”الخيارات المتاحة والإجراءات الممكن اتخاذها في إطار سياسات النقل للإسراع بالتنفيذ“ وعن ”أوجه الترابط والمسائل الشاملة لعدة قطاعات: الخيارات المتاحة والإجراءات الممكن اتخاذها في إطار السياسات للإسراع بالتنفيذ“، وذلك للدورة التاسعة عشرة للجنة التنمية المستدامة. وأبرزت هذه المدخلات الترابط بين النقل وتغير المناخ والإسكان، فضلا عن دور التخطيط وتصميم المناطق الحضرية كإطار لإدارة أوجه الترابط.
	فريق الإدارة البيئية

	40 - تعامل موئل الأمم المتحدة بنشاط مع فريق الإدارة البيئية بواسطة أفرقته المعنية بإدارة البيئة المتصلة بتحديات وفرص بيئية محددة، بما فيها الاقتصاد الأخضر، والأرض، والتنوع البيولوجي، وأمم متحدة محايدة مناخيا. وأسهم موئل الأمم المتحدة أيضا في استمرار مناقشات الفريق بشأن تدابير الحماية البيئية والاجتماعية، والإدارة المستدامة، وإدارة شئون البيئية الدولية. وموئل الأمم المتحدة هو من الجهات المساهمة في النشرة القادمة بعنوان ”الأراضي الجافة في العالم: استجابة على نطاق الأمم المتحدة“. وتهدف هذه النشرة إلى اعتماد استجابة سريعة على نطاق المنظومة تجاه الأراضي الجافة، وخيارات لمساهمة متسقة على نطاق منظومة الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات التي تواجه الأراضي، بما في ذلك تنفيذ خطة وإطار استراتيجيين مدتهما 10 سنوات لتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر.
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة

	41 - خلال الفترة المشمولة في التقرير، استمر توسع نطاق التعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموئل الأمم المتحدة وتم على وجه الخصوص إضفاء الطابع المؤسسي على إطار الشراكة للفترة 2008-2013 من خلال اعتماد خطط تنفيذية مرة كل سنتين.
	42 - وسيتحدد مستقبل مئات الملايين من الناس من خلال ما تقوم به المدن على مدى العقود المقبلة من تخفيف لوتيرة تغير المناخ ومن تكيف معه. وبالتالي تركز خطة التنفيذ للفترة 2010-2011 على المدن وتغير المناخ، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجالات التالية: تقييم للمدن ولتغير المناخ؛ وتكيف قائم على النظام الإيكولوجي في المدن الساحلية؛ والمباني والإسكان والبناء؛ والنقل الحضري المستدام.
	43 - وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومرفق البيئة العالمية، وحكومات جماعة شرق أفريقيا (أوغندا، وبوروندي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ورواندا، وكينيا)، يعمل موئل الأمم المتحدة على تشجيع كفاءة استخدام الطاقة في المباني في شرق أفريقيا بهدف إدراج تدابير الاستخدام الكفء للطاقة في سياسات الإسكان، وفي رموز ومعايير البناء، وممارسات البناء في المنطقة. ويرمي هذا البرنامج، على وجه الخصوص، إلى مساعدة الحكومات الوطنية والمحلية، والقطاع الخاص والعام، على اعتماد ممارسات كفء في استخدام الطاقة، وتدابير لحفظ الطاقة، وتكنولوجيات لاستغلال الطاقة المتجددة في المباني، وذلك لمعالجة مشكلة النقص في الطاقة والمساهمة في الحد من تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
	44 - واستضاف موئل الأمم المتحدة من 4 إلى 6 أيار/مايو 2010، مؤتمرا في نيروبي عن تصنيف المباني المراعية للبيئة في أفريقيا. وتبنى بصفة عامة المشاركون في المؤتمر النموذج الذي وضعه المجلس العالمي للبناء المراعي للبيئة ليكون وسيلة تساعد أصحاب المصلحة الملائمين للبيئة والعاملين في قطاع البناء في بلد من البلدان من أجل العمل معا على تشجيع ممارسات أكثر مراعاة للبيئة في عملية البناء. ودعوا إلى تشكيل شبكة إقليمية تتألف من المجالس الناشئة للبناء المراعي للبيئة في أفريقيا. كما قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة النتائج الرئيسية للمبادرة المستدامة للمباني والمناخ.
	45 - وقد التزم موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المحايدة مناخيا واستمرا في تنسيق جهودهما في هذا المجال ويشارك موئل الأمم المتحدة في استراتيجية برنامج الأمم المتحدة للبيئة المحايدة مناخيا التي بدأت في أيلول/سبتمبر 2010. وتحدد الاستراتيجية في جملة أمور أهدافا واضحة لخفض الانبعاثات في وكالات الأمم المتحدة.
	46 - ترتبط خضرنة مجمع الأمم المتحدة في غيغيري في نيروبي بالعملية المحايدة مناخيا. ونقل موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة مكاتبهما إلى مبنى جديد في غيغيري في أوائل عام 2011. ويشكل المبنى مرفقا محايدا للطاقة ويعمل بالطاقة الشمسية. ودأب البرنامجان على العمل معا بشكل وثيق لجعل هذا بمثابة معرض للمباني المستدامة في الأمم المتحدة والعالم بشكل عام. وافتتح الأمين العام المرفق الجديد في 31 آذار/مارس 2011.
	مرفق البيئة العالمية

	47 - أثناء الفترة المشمولة في التقرير، شرع موئل الأمم المتحدة في ارتباطات موضوعية مع أمانة مرفق البيئة العالمية. ووافق وزراء المالية المشتركون على التجديد الخامس لمرفق البيئة العالمية (2011-2013) الذي يقدم دعما يقدر بأكثر من 300 مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة لنُظُم نقل ولنُظُم حضرية سليمة بيئيا بوصفها واحدا من المجالات المواضيعية الخمسة. ومن المقرر أن يقوم موئل الأمم المتحدة بإرشاد عملية تنفيذ هذا المجال المواضيعي.
	منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

	48 - بالإضافة إلى الفعالية المشتركة المذكورة سابقا التي تم تنظيمها في الدورة الثامنة عشرة للجنة التنمية المستدامة فيما يتعلق بالتثقيف والتعلم في مجال الاستهلاك والإنتاج المستدامين، ساهم أيضا موئل الأمم المتحدة في نشرة لليونسكو بعنوان ”غدا اليوم“، تبحث في تزايد مغزى التنمية البشرية المستدامة، والدور المهم الذي يلعبه التعليم في تحقيق ذلك الهدف.
	49 - خلال الفترة 2009-2010، ترأس على نحو مشترك موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لجنة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بعقد الأمم المتحدة المعني بالتثقيف بالتنمية المستدامة، وعَمِلا معا في البرنامج المتعلق بالتعليم من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا، الذي يركز على تطوير درجة للماجستير في التنمية المستدامة لأفريقيا، وترعى البرنامج جامعة كينياتا وجامعة نيروبي بدعم من جامعة الأمم المتحدة.
	معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث

	50 - نظم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) وجامعة ييل بالشراكة مع عدد من الهيئات، بما فيها موئل الأمم المتحدة، المؤتمر الثاني المشترك يونيتار/جامعة ييل بشأن إدارة شؤون البيئة والديمقراطية. وجمع المؤتمر نحو 160 من الأكاديميين والإداريين وممثلي المجتمع المدني من أكثر من 20 بلدا متقدما وناميا لاستكشاف الفرص لتعزيز البحوث المتصلة بالسياسات المتعلقة بالإدارة الفعالة، وذلك لمعالجة تغير المناخ وتشجيع الاقتصاد الأخضر.
	51 - وواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وصندوق تنمية المشاريع الإنتاجية التابع للأمم المتحدة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وموئل الأمم المتحدة، العمل معا بشأن برنامجٍ مشتركٍ منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 مدته خمس سنوات ومعني بنهج إقليمي إزاء تغير المناخ. والهدف العام من هذه المبادرة هو ”زيادة القدرة على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وتخفيض انبعاثات الكربون في الأقاليم دون الوطنية في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية“. وحتى الآن، يتم استخدام مجموعة مواد تدريبية بشأن تغير المناخ وُضعت في عامي 2009 و 2010 لتدريب نحو 140 من ممثلي السلطات دون الوطنية في حلقات عمل في ألبانيا وأوغندا وتايلاند والمكسيك. ودعم أيضا موئل الأمم المتحدة تطوير وتنفيذ وحدات تدريبية لبرنامج تدريب تجريبي ينسقه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع رابطة الحكومات المحلية لشرق أفريقيا التي شاركت فيها أوغندا وبوروندي ورواندا وكينيا.
	باء - المساعدة الإنسانية: التعمير بعد الكوارث وبعد الصراعات
	52 - أثناء الفترة المشمولة في التقرير، تم تنفيذ أنشطة موئل الأمم المتحدة في مجال المساعدة الإنسانية، بالتركيز على التعمير بعد الكوارث وبعد الصراعات في إطار اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وبالتعاون المباشر مع الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي.
	اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات

	53 - ظل موئل الأمم المتحدة نشطا ضمن اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية. وفي إطار نظام تنسيق المجموعات العالمية التابع للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، يتولى موئل الأمم المتحدة رئاسة الفريق العامل الفرعي المعني بالإسكان والأراضي والملكية التابع للفريق العامل لمجموعة الحماية العالمية، ويركز الموئل تركيزا حضريا على برامج الغوث والانتعاش والتعمير وذلك عن طريق المجموعات المعنية بالمأوى والإنعاش المبكر والحماية.
	54 - وأثناء الفترة المشمولة في التقرير، قدم موئل الأمم المتحدة توجيهات على المستوى القطري، كما قدم دعما تقنيا وتدريبا لمنسقي الشؤون الإنسانية وللأفرقة القطرية للشؤون الإنسانية في باكستان وقيرغيزستان وهايتي. وعلاوة على ذلك، استمر موئل الأمم المتحدة في المشاركة في نظم تنسيق المأوى والإنعاش المبكر في إطار الأفرقة القطرية المعنية بالشؤون الإنسانية في جميع مناحي مسؤولياته التشغيلية. وقدم موئل الأمم المتحدة الدعم التقني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من حيث دورها كمنسقة لمجموعات توفير المأوى في عمليات ما بعد الكوارث. وقد تم التوقيع على سلسلة من الاتفاقات القطرية المحددة لضمان أن يقود موئل الأمم المتحدة التخطيط الطويل الأجل للمأوى أثناء حالات الطوارئ، وأن يكفل الانتقال السلس من الأزمة إلى الإنعاش والتعمير.
	الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

	55 - يعمل مكتب بانكوك التابع لموئل الأمم المتحدة بصورة وثيقة مع المكتب الإقليمي للاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث في مجال إدراج قضايا المخاطر الحضرية، والبناء الأكثر أمنا، والمستوطنات الأكثر أمنا من خلال الشراكة الآسيوية المعنية بالحد من الكوارث، وهي آلية إقليمية تشرك أصحاب المصلحة الإقليميين المختصين في تنفيذ استراتيجية الحد من مخاطر الكوارث على نحو ما يظهر في ”إطار يوغو للعمل: 2005-2015: بناء قدرات الدول والمجتمعات من أجل التصدي للكوارث“. وبالنسبة لليوم الدولي للحد من الكوارث في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2010، قام موئل الأمم المتحدة بدعم العمليات الوطنية لإطلاق ”الحملة العالمية للحد من المخاطر: جعل المدن قادرة على التكيف“ في تايلند وميانمار وبلدان المحيط الهادئ.
	56 - نظمت الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، وموئل الأمم المتحدة العديد من الفعاليات المشتركة في إطار حملة جعل المدن قادرة على التكيف، والحملة الحضرية العالمية أثناء الفترة المشمولة في التقرير، بما في ذلك في معرض شنغهاي العالمي لعام 2010.
	منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

	57 - أثناء الفترة المشمولة في التقرير، عملت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وموئل الأمم المتحدة مع شبكة الأراضي والأدوات العالمية (لاند تول) لإصدار ثلاثة مبادئ توجيهية لتعزيز القدرات الدولية على التعاطي مع قضايا الأرض في أعقاب الكوارث الطبيعية وفي أوضاع ما بعد الصراعات المسلحة.
	برنامج الأغذية العالمي

	58 - خلال الفترة المشمولة في التقرير، وفي إطار اجتماع فرقة العمل للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن التصدي لتحديات الشؤون الإنسانية في المناطق الحضرية، دخل موئل الأمم المتحدة في شراكة مع برنامج الأغذية العالمي تتعلق بأدوات التقييم، والمنهجيات، والتجارب في مجال الاستجابة الإنسانية في المناطق الحضرية، وتعاون في تقيم جوانب القوة ومواطن الضعف في الأدوات الرئيسية. وقدم موئل الأمم المتحدة أيضا مساهمات في استعراض برنامج الأغذية العالمي لأدوات توجيه المساعدة الغذائية، والممارسات في سياق حالات الطوارئ الحضرية.
	جيم - الأراضي والإسكان والخدمات الأساسية
	59 - من بين الشركاء الرئيسيين في تنفيذ عمل موئل الأمم المتحدة بشأن الأراضي والإسكان والخدمات الأساسية، مجموعة البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. كما شارك موئل الأمم المتحدة في أنشطة شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية. 
	مجموعة البنك الدولي
	60 - خلال الفترة قيد الاستعراض، تعاون موئل الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي بشأن إدارة الأراضي والمياه، والصرف الصحي، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ، وتمويل الإسكان.
	61 - وقع موئل الأمم المتحدة على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي للتنمية والتعمير الذي يعمل عبر معهد البنك الدولي التابع له، وذلك للقيام بمشروعات تعاونية لتنمية القدرات في القطاع الحضري. أما أول مبادرة تم تنفيذها بموجب هذا الترتيب التعاوني فكانت برنامج عمل مشترك بشأن النهج الناجحة في تحسين ومنع تكوين الأحياء الفقيرة الوطنية.
	62 - نفذ البنك الدولي وموئل الأمم المتحدة عملية برمجة مشتركة في مجال إدارة الأراضي وإصلاح السياسات في إثيوبيا وبنين ورواندا والمكسيك والهند، بالإضافة إلى كينيا حيث يترأس موئل الأمم المتحدة مجموعة التبرع بالأرض. وموئل الأمم المتحدة عضو في الفريق الاستشاري بالبنك الدولي بشأن إطار تقييم إدارة شؤون الأرض، والبنك هو العضو المؤسس للشبكة العالمية لأدوات استغلال الأراضي.
	63 - عمل موئل الأمم المتحدة في قطاع المياه داخل شبكة التنمية المستدامة لدى البنك الدولي لاستهلال عملية بناء قدرات سابقة على الاستثمار في مجال إدارة الطلب على المياه بهدف تسريع استثمارات البنك في المياه والصرف الصحي لدى بلدان منتقاة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ونسقت المؤسستان معا فعالية منتدى المياه العالمي الذي استضافته جنوب أفريقيا في عام 2011.
	64 - قدمت مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي وفرع التمويل الحضري التابع لموئل الأمم المتحدة دعما مشتركا لتنمية برنامج إسكان شعبي قيمته 500 مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقدم موئل الأمم المتحدة قرضا قدره مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة للمساعدة على خلق مرفق ثانوي جديد للإقراض الخاص بالسكن بأسعار في متناول اليد. وكان هذا الاستثمار التحفيزي ضروريا للإفراج عن التمويل من مؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي في الولايات المتحدة، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، ومصرفين محليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة (مصرف القاهرة عمان ومصرف فلسطين). ومن المتوقع أن يستوعب البرنامج ما يزيد على 000 100 من عمال البناء، ويهدف إلى بناء ما يربو على 000 30 منـزل أسعارها في متـناول اليد في الضفة الغربية طوال حياة البرنامج.
	65 - دعم البنك الدولي وموئل الأمم المتحدة معا مبادرات رصد الاتجاهات في التحضر وتكوُّن الأحياء الفقيرة من خلال المرصد الحضري العالمي. وإن العمل الرامي إلى تحديد جدول أعمال مشترك للبحوث بشأن أوجـه عدم المساواة في الحضر الذي بدأ في شكل حوار رفيع المستوى ونظمه بصورة مشتركة موئل الأمم المتحدة والبنك أثناء الدورة الخامسة للمنتدى الحضري العالمي، استمر في الفترة التي يشملها التقرير. وعلاوة على ذلك، أسهم موئل الأمم المتحدة في قيام البنك بإعداد استراتيجية حضرية جديدة.
	منظمة الأمم المتحدة للطفولة

	66 - يعمل موئل الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة معا من أجل وضع آليات لتعزيز التعاون على المستويين القطري والعالمي في مجالات توفير المياه في حالات الطوارئ، وتوفير الصرف الصحي، والهياكل الأساسية. وهناك الآن تعاون في مدغشقر، وتجري محاولات لاستكشاف آفاق هذا التعاون في زيمبابوي.
	67 - أما في نيبال، فقد تم استكمال مشروع للتخفيف من حدة الزرنيخ، نفذته على نحو مشترك منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وموئل الأمم المتحدة. وفي أيلول/سبتمبر 2010، أمَّـن اليونيسيف وموئل الأمم المتحدة بصورة مشتركة دعما قدمه صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ بغرض التصدي لحالات تفشي الإسهال في العديد من أحياء نيبال.
	68 - واصل موئل الأمم المتحدة أيضا العمل مع اليونيسيف في مجالات أخرى ذات صلة بالموضوع، بما في ذلك تعزيز مبادرة المدن المناسبة للأطفال وبرنامج اليونيسيف المعني بتنمية ومشاركة المراهقين. وإقرارا بأن السبيل الوحيد لمعالجة العنف المسلح هو بذل جهود مشتركة، واصل موئل الأمم المتحدة عمله مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح عن طريق برنامج عالمي لمنع العنف المسلح.
	لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ

	69 - يعمل موئل الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ معا لتمويل الإسكان لفائدة الفقراء. وقد نظما بصورة مشتركة حلقات عمل حول هذا الموضوع في آسيا والمحيط الهادئ، ويسرا تشكيل شبكة تمويل الإسكان لفائدة الفقراء في آسيا والمحيط الهادئ. وطوّرا أيضا بصورة مشتركة برنامجا إقليميا بشأن السلامة الحضرية للفقراء.
	70 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، تم نقل مقر مكتب بانكوك التابع لموئل الأمم المتحدة إلى نفس الموقع الذي يشغله قسم التنمية الحضرية المستدامة التابع لشعبة البيئة والتنمية في اللجنة الاقتصادية، وذلك بغية تعزيز التعاون الفعال بين الوكالتين. ويقوم موئل الأمم المتحدة بصورة مشتركة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ مشروعات إقليمية شتى تشمل برنامج المدن الأكثر أمنا والمدن المذكورة في مبادرة تغير المناخ، ويتم تمويل كليهما عن طريق حساب التنمية. وسعيا معا إلى إضفاء الصفة المحلية على رصد الهدف الإنمائي للألفية، ونشر تقارير عن حالة المدن الآسيوية.
	مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

	71 - واصل موئل الأمم المتحدة، خلال الفترة المشمولة في التقرير، تعاونه مع مختلف الشركاء، وذلك كجزء من برنامج الأمم المتحدة لحقوق الإسكان، وهو عبارة عن مبادرة يشترك في تنفيذها الموئل ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وبتمويل من موئل الأمم المتحدة، واصل مركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء إنتاج ”المجلة الفصلية لقانون الإسكان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية“ التي هي عبارة عن أداة لمناصرة الإسكان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين

	72 - تم توسيع نطاق مذكرة التفاهم المبرمة بين موئل الأمم المتحدة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لتشمل الدعم المقدم من موئل الأمم المتحدة في مجالات المياه والصرف الصحي والهياكل الأساسية للاجئين الحضريين، وفي مخيمات اللاجئين الكبيرة. وقد بدأ التعاون في هذا المضمار في كينيا، وسوف يتسع نطاقه ليشمل إثيوبيا ومصر. والتعاون مستمر مع المفوضية في مجالات الإسكان والأرض وملكية العقارات وحماية الحقوق في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا والسودان.
	شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة

	73 - تمثل الطاقة الآن، بوصفها إحدى الخدمات الحضرية الحاسمة، واحدة من أولويات موئل الأمم المتحدة. وأثناء الفترة المشمولة في التقرير، شارك موئل الأمم المتحدة بصفته الرئيس الحالي للشبكة المعنية بالطاقة في أفريقيا، في جميع اجتماعات تلك الشبكة، وأسهم فنيا في تنظيم الأسبوع الأول للطاقة في عموم أفريقيا الذي تم تنظيمه في مابوتو خلال الفترة من 1 إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. ومثل موئل الأمم المتحدة شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة في أفريقيا في عدد من المنتديات والمؤتمرات أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك اجتماع أروشا في جمهورية تنزانيا المتحدة لمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي بشأن التنمية؛ ومشروع كفاءة الطاقة العالمية 21 (الذي نظمته لجنتا التنمية الاقتصادية لأوروبا وأفريقيا التابعتان للأمم المتحدة)؛ ومنتدى استخدام الطاقة النظيفة من أجل إدارة أفضل لكبريات المدن في أفريقيا، الذي نظمته اللجنة التابعة للاتحاد الأفريقي أثناء المعرض العالمي في شنغهاي في عام 2010، والمؤتمر الوزاري لوزراء الطاقة الأفارقة في مابوتو. وساهم موئل الأمم المتحدة كذلك في تصميم وتطوير موقع شبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة على الإنترنت، وكذلك شبكة المعلومات.
	شبكة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

	74 - شارك موئل الأمم المتحدة، بوصفه عضوا في شبكة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، في المعرض التجاري العالمي الرائد لموارد المياه والصرف الصحي والنفايات وإدارة المواد الخام، الذي انعقد في ميونيخ بألمانيا في أيلول/سبتمبر 2010. وقد أسهم ذلك في زيادة اهتمام القطاع الخاص المعني بصناعة المياه والمياه المستعملة بالعمل مع وكالات الأمم المتحدة.
	دال - الحد من الفقر في المناطق الحضرية
	75 - تعاون موئل الأمم المتحدة أثناء تنفيذ عمله في مجال الحد من الفقر في المناطق الحضرية مع اثنين من الشركاء الرئيسيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	76 - استمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في استضافة حوالي 40 من مديري البرامج القطرية التابعة لموئل الأمم المتحدة، واستمر تنفيذ أنشطة مشتركة في عدد من البلدان. وموئل الأمم المتحدة مسؤول عن مكون الشراكات الحضرية لبرنامج الحد من الفقر في بنغلاديش وتبلغ ميزانيته 55 مليون دولار بدولارات الولايات المتحدة ويجري تنفيذه في 30 مدينة وبلدة. 
	77 - يتلقى موئل الأمم المتحدة كذلك دعما تمويليا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لحساب العديد من الأنشطة. وتشمل هذه الأنشطة مشروعات في بابوا غينيا الجديدة، وجمهورية كوريا، ونيبال؛ والمرحلة الأولى من المساعدة المتكاملة بشأن المأوى للأسر من غير ملاك الأراضي المتضررة من الفيضانات في كوشي بنيبال؛ وبناء القدرات لدعم إدارة النفايات الصلبة في أتشبه بإندونيسيا. ويمثل موئل الأمم المتحدة كذلك جزءا من البرنامج المشترك المعني بتغير المناخ في الفلبين الذي يأتي تمويله من حكومة إسبانيا عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
	منظمة العمل الدولية

	78 - واصل موئل الأمم المتحدة المساهمة في خطة العمل على نطاق المنظومة بشأن عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)، حول موضوع ”عمالة كاملة وعمل لائق للجميع“. وهذه مبادرة تشارك في رئاستها منظمة العمل الدولية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وشارك موئل الأمم المتحدة وساهم في مناقشات حول التعاون والاتساق بين الوكالات في تنفيذ خطة العمل، بما في ذلك اجتماع تقني مشترك بين الوكالات، انعقد في كانون الأول/ديسمبر 2010 في تورين بإيطاليا، بشأن إدراج العمالة والعمل اللائق في الإنعاش والتنمية المستدامين، وواصلت أيضا منظمة العمل الدولية المشاركة مشاركة نشطة في الحملة الحضرية العالمية. 
	79 - عمل موئل الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية مع بلدية كيسومو في كينيا على تعزيز ممارسات إدارة التنمية المستدامة عبر ما يُعرف بنهج ”تعادل القوة الشرائية“ الذي يركز على إدارة النفايات والحد من الفقر. وتشكل هذه المبادرة جزءاً من برنامج استراتيجيات تنمية المدن في حوض بحيرة فيكتوريا الذي تموله وكالة التنمية الدولية السويدية. 
	80 - تم تطوير مشروع مشترك في هايتي على يد منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموئل الأمم المتحدة لإعادة تدوير الركام الذي نتج عن الزلزال المدمر الذي حدث في عام 2010. وسوف يقوم هذا المشروع بتشجيع المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية في جاكمل، وليوغين، ويخلق نحو 250 3 فرصة عمل. 
	81 - وفي إطار المبادرة الخاصة بالأزمة المشتركة في الأمم المتحدة، ينكب موئل الأمم المتحدة بنشاط على العمل مع منظمة العمل الدولية بشأن برنامجين رئيسيين يتعلقان بحماية الطبقة الدنيا اجتماعيا، والقضاء على الفقر. ويسهم موئل الأمم المتحدة في عمل دليل مشترك بين الوكالات بشأن حماية الطبقة الدنيا اجتماعيا، وتتجه النية إلى استخدامه في تنسيق أنشطة وكالات الأمم المتحدة على المستوى القطري. وقد تركزت مساهمات موئل الأمم المتحدة على تشجيع الإسكان والخدمات الحضرية لفائدة الفقراء في إطار تنفيذ المبادئ التوجيهية بشأن حصول الجميع على الخدمات الحضرية الأساسية، التي اعتمدها مجلس الإدارة في عام 2009. 
	هاء - نوع الجنس والمرأة والشباب
	82 - في المجالات الشاملة لنوع الجنس والمرأة والشباب، شارك موئل الأمم المتحدة بنشاط في الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وتعاون حول مجموعة متنوعة من القضايا مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين

	83 - شارك موئل الأمم المتحدة باعتباره عضوا نشطا في الشبكة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين في مختلف أفرقة العمل، بما في ذلك فرقة عمل معنية بالعنف ضد المرأة، تأتي في طليعة الأفرقة التي استجابت على نطاق المنظومة لحملة الأمين العام ”اتحدوا لوضع حد للعنف ضـد المرأة“. ويشارك أيضا موئل الأمم المتحدة في فرقة العمل التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والمعنية بتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني على الصعيد القطري، وفرقة العمل المعنية بالقضايا الجنسانية والمياه.
	صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة

	84 - وقَّـع موئل الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة على مذكرة تفاهم في حزيران/يونيه 2009 بشأن البرنامج العالمي لسلامة وأمن النساء والفتيات في المدن. ولمتابعة هذه المذكرة نظم موئل الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة المؤتمر الدولي الثالث المعني بسلامة المرأة في نيودلهي، خلال الفترة من 22 إلى 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، بالتعاون مع البرنامج الدولي المعني بالنساء في المدن، ويـاغوري، ولجنـة هوايرو، وشركاء دوليين ومحليين آخرين متعددين.
	85 - ويتعاون موئل الأمم المتحدة مع منتدى يونيفرستاس التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ولجنة هوايرو، والمركز الدولي لبحوث التنمية من أجل تطوير مواد عملية تتعلق بنوع الجنس واللامركزية والتنمية المحلية لاستخدامها في منتديات السياسات، وكمواد تعليمية للتعليم الجامعي والتنمية الفنية.
	86 - وفي إطار برنامج الأمم المتحدة المشترك لكينيا بشأن المساواة الجنسانية وتمكين المرأة، وفي إطار ”توحيد الأداء“، نظم موئل الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جنبا إلى جنب مع وزارات كينيـة للحكم المحلي، ولنوع الجنس وللأطفال، والتنمية الاجتماعية والتخطيط، والخدمات العامة، أول تدريب للمنسقين المعنيين بنوع الجنس وإدارة الشؤون المحلية، وذلك عن طريق معهد التدريب الحكومي في ماتوغـا بالقرب من مومباسا، ورابطة السلطات الحكومية المحلية في كينيا.
	إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة

	87 - يواصل موئل الأمم المتحدة تعاونـه مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالشباب داخل شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وهو يسهم بانتظام في الرسالة الإخبارية الإلكترونية ”لمحـة عن الشباب التابعة للأمم المتحدة“. وتم الاضطلاع بأنشطة الإرشاد والإعلام ذات الصلة بالصندوق الحضري للشباب التابع لموئل الأمم المتحدة بالتعاون مع الإدارة، وشارك موئل الأمم المتحدة أيضا في اليوم الدولي للشباب في 12 آب/أغسطس.
	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

	88 - قام مكتب بانكوك التابع لموئل الأمم المتحدة، والمكتب الإقليمي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لجنوب آسيا باستكشاف آفاق إنشاء آليات دخول في شراكة استراتيجية من أجل منع الجريمة والتعامل مع الشباب المعرضين للخطر في المدن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية يجري تطوير مشروع مشترك لأجل تمويلـه.
	89 - وقدم موئل الأمم المتحدة مقترحا إلى المديرية العامة لتنمية المعونة الأوروبية والتعاون التابعة للمفوضية الأوروبية، تم إدراجه في مقترح مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في عام 2010. وقد تم التوصل إلى اتفاق مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، جنبا إلى جنب مع المجلس السويدي للشرطة الوطنية، ومعهد كاتالونيا المعني بالسلامة العامة، وقوات الشرطة في مونتريال ونيجيريا بشأن خطة عمل سنوية مشتركة لبرنامج الشرطة للتنمية الحضرية.
	سادسا - التقارير الرئيسية
	90 - خلال الفترة المشمولة في التقرير، نشر موئل الأمم المتحدة في التقرير العالمي للمستوطنات البشرية لعام 2011 عددين في سلسلته الإقليمية عن حالة المدن، وتقريرا وطنيا عن حالة المدن. 
	ألف - التقرير العالمي للمستوطنات البشرية 2011
	91 - يلتقي التحضر وتغير المناخ بشكل خطير مما يهدد بشكل جدي الاستقرار البيئي والاقتصادي والاجتماعي. وتسعى نشرة ”المدن وتغير المناخ“ في التقرير العالمي للمستوطنات البشرية لعام 2011 الصادر عن موئل الأمم المتحدة في أبريل 2011، إلى تحسين معرفة الحكومات وجميع المهتمين بالتنمية الحضرية وتغير المناخ بمساهمة المدن في تغير المناخ، وبآثار تغير المناخ على المدن وكيف تخفف المدن من تأثير تغيير المناخ وتتكيف معه. والأهم من ذلك، يحدد التقرير التدابير الواعدة المتعلقة بالتخفيف والتكيف التي تدعم مسارات أكثر استدامة ومرونة للتنمية الحضرية. وشارك ما يقرب من 80 من كبار الخبراء من حوالي 70 مؤسسة في إعداد التقرير - معظمها مؤسسات أكاديمية أو بحثية، وعدد قليل منها مؤسسات حكومية محلية ومؤسسات غير حكومية تتمتع بخبرة تمت بصلة إلى الموضوع. 
	92 - ويرى التقرير أن العمل على المستوى المحلي لا غنى عنه للتوصل إلى التزامات وطنية تتعلق بتغير المناخ يتم الاتفاق عليها من خلال مفاوضات دولية. ومع ذلك فإن معظم الآليات داخل الإطار الدولي لتغير المناخ موجهة في المقام الأول إلى الحكومات الوطنية ولا تشير إلى وجود عملية واضحة تستطيع أن تشارك من خلالها الحكومات المحلية وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة. 
	93 - وفي اقتراح سبل للمضي قُدما، وبعد استعراض التدابير التي اتخذتها المدن في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بالتخفيف من شدة تغير المناخ والتكيف معه، يقترح التقرير ثلاثة مجالات رئيسية يمكن للمجتمع الدولي من خلالها دعم وتمكين استجابات أكثر فعالية في مجال التخفيف من شدة تغير المناخ والتكيف معه في المناطق الحضرية: 
	(أ) يتعين أن تكون الموارد المالية متوفرة بصورة مباشرة أكثر للعاملين المحليين - على سبيل المثال، للتكيف مع تغير المناخ في المدن الضعيفة، وللاستثمار في مجموعة من خيارات الطاقة البديلة، وفي شراكات بين الحكومات المحلية ومنظمات القطاع الخاص المحلية في مجال التخفيف من شدة تغير المناخ؛ 
	(ب) ينبغي تخفيف الأعباء البيروقراطية التي تحول دول الحصول محليا على دعم دولي، على أن يساعد المجتمع الدولي على خلق قنوات اتصال مباشرة ومساءلة بين الجهات الفاعلة المحلية والمانحين الدوليين؛ 
	(ج) ينبغي للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والأمم المتحدة، ومنظمات دولية أخرى، أن تتيح بشكل أوسع معلومات عن علم تغير المناخ وخيارات في مجال التخفيف من شدة تغير المناخ والتكيف معه، بما في ذلك المعارف المتاحة بشأن الآثار الملاحظة والمقبلة لتغير المناخ على المراكز الحضرية، وبدائل حضرية في مجال التخفيف من شدة تغير المناخ والتكيف معه. 
	باء - حالة المدن الأفريقية عام 2010 
	94 - خلال الفترة المشمولة في التقرير، نشر موئل الأمم المتحدة ”تقرير عن حالة المدن الأفريقية عام 2010: وأسلوب الحكم وعدم المساواة وأسواق الأراضي الحضرية“ وتم إصدار التقرير الإقليمي الثاني عن أفريقيا في باماكو بمالي في تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وحذر التقرير من أن عدد سكان الحضر في القارة سيتزايد ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربعين القادمة، ومعظم هذه الزيادة ستكون في الأحياء الفقيرة. ومن المتوقع أن عدد سكان أفريقيا في المدن سوف يتزايد ليصل إلى بليون في عام 2040 وإلى 1.23 بليون في عام 2050، وفي هذا التاريخ سيعيش 60 في المائة من جميع الأفارقة في المدن.
	95 - ولمواجهة هذا التحدي الديمغرافي الهائل، يدعو التقرير إلى ”منظور محوره الناس“، الأمر الذي يسلط الضوء على الحاجة إلى وجود تخطيط أكثر ملائمة وواقعية ووجود لوائح في متناول الفقراء من الحضر، تسهل ولا تقيد سبل العيش المستدامة في المناطق الحضرية. 
	96 - ويذكر التقرير أنه على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، نجحت شمال أفريقيا في تحقيق تخفيض كبير في نسبة سكان الحضر الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة. غير أن تحسين وضع الأحياء الفقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم ينجح عموماً في مواكبة التحضر السريع للسكان، ويحذر التقرير من أنه إذا لم يُتخذ إجراء عاجل فإن زيادة سكان الحضر بمقدار ثلاثة أضعاف يمكن أن يسبب كارثة. 
	97 - ويشير التقرير أيضا إلى أن معظم البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لن تحقق على الأرجح الأهداف الإنمائية للألفية. وسوف تحدث زيادة تصل نسبتها إلى 70 في المائة بين سكان الحضر في أفريقيا في المدن الصغيرة وتلك التي يبلغ عدد سكانها أقل من نصف مليون نسمة، مما سيتطلب استثمارات عامة متزايدة لتلبية احتياجات هذا النمو. 
	98 - ويتضمن التقرير تحليلا متعمقاً لآليات الأراضي في المناطق دون الإقليمية الخمس الكبرى في أفريقيا، ويشير إلى ضرورة تعميم الانتقال من النظم والأسواق غير الرسمية للأراضي إلى النظم والأسواق الرسمية. 
	جيم - تقارير عن حالة المدن الآسيوية
	99 - أطلق موئل الأمم المتحدة نشرتين جديدتين عن آسيا خلال الاحتفال العالمي باليوم العالمي للموئل في شنغهاي في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وهما ”حالة المدن الصينية 2010/2011“ و ”حالة المدن الآسيوية 2010/2011“. 
	100 - ذكر التقرير الصيني، الذي تم نشره بالتعاون مع الخبراء الصينيين، أن 645 مدينة في الصين ستكون بحلول عام 2009 موطناً لـ 621.86 مليون نسمة. ومع زيادة التحضر تدريجياً، سيصبح لوضع الاقتصاد الحضري ودوره أهمية أكبر في التنمية الاقتصادية للبلاد. والتحضر أصلاً هو قوة هامة في مجال التصنيع في الصين، والمحرك فيما يتعلق بخلق فرص عمل، وتوسيع الطلب المحلي، والتقدم الاجتماعي. وفي نهاية عام 2009، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعملون في الصين 779.95 مليون شخص، يعمل 311.20 مليون منهم في المدن والبلدات. 
	101 - تذكر نشرة ”حالة المدن الآسيوية 2010/2011“ أن الدينامية الراسخة في المدن هي الدافع وراء الدور البارز الذي تلعبه آسيا في الاقتصاد العالمي. غير أن التقارير تحذر أيضاً من أن المدن الآسيوية يجب أن تستعد لتغير المناخ وأن تكيف البنية الأساسية والتعليم مع النمو السكاني المستمر إذا أريد لهذا النجاح أن يستمر في العقود المقبلة. وعلى الرغم من أن سكان المنطقة لن يغلب عليهم الطابع الحضري قبل عام 2026، تمثل المدن الآسيوية بالفعل صورة مصغرة لاندماج المنطقة بنجاح في الاقتصاد الدولي على مدى العقدين الماضيين أو نحو ذلك. 
	102 - جاء هذا التقرير الأول عن ”حالة المدن الآسيوية“ نتيجة تعاون بين موئل الأمم المتحدة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وشعبة آسيا - المحيط الهادئ الإقليمية التابعة للمدن المتحدة والحكومات المحلية.
	سابعا - التوصيات
	103 - حدث عدد من التطورات الجديدة منذ انعقاد الموئل الثاني، من بينها زيادة الهيمنة الديمغرافية والاقتصادية للمدن؛ وظهور المدن الضخمة والمناطق الحضرية الكبرى؛ وظهور قضايا عالمية جديدة مثل تغير المناخ، وانعدام الأمن، والجرائم في المدن، وارتفاع معدلات الفقر واللامساواة داخل المدن؛ وتغير أدوار القطاعين العام والخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية في التنمية الحضرية؛ وزيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية والكوارث التي يتسبب في حدوثها البشر وأثرها على المدن. وفي ضوء هذه التغييرات، يستحسن اتخاذ قرار سريع بشأن عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث بشأن الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، في عام 2016 من أجل إتاحة وقت كافٍ للإعداد للمؤتمر. 
	104 - وعلى الرغم من تحقيق غاية الأهداف الإنمائية للألفية في وقت مبكر بشأن الأحياء الفقيرة، ما زال التحدي هائلاً في الأحياء الفقيرة، ذلك أن 828 مليون شخص في العالم لا يزالون يعيشون في الأحياء الفقيرة. وعليه، يوصى بأن تقدم جميع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة دعماً قوياً للقرار الذي اعتمده مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة في دورته الثالثة والعشرين حول ”الاستراتيجيات والأطر العالمية الوطنية لتحسين حياة قاطني الأحياء الفقيرة بما يتجاوز الأهداف الإنمائية للألفية“.
	105 - ونظراً لأن أكثر من 50 في المائة من سكان العالم يعيشون الآن في المراكز الحضرية، وفي ضوء مساهمة المدن في الاحترار العالمي وما لتغير المناخ من آثار كبيرة على المدن، من الواضح أن التنمية المستدامة سوف تعتمد بشكل متزايد على السياسات المعتمدة والإجراءات المتخذة على مستوى المدن. لذلك، من المستحسن أن تقوم الحكومات بإدراج التنمية الحضرية المستدامة ودور المدن والسلطات المحلية في إسهاماتها في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة لعام 2012 وفي مداولاته. 
	106 - وأخيرا، تمشياً مع الفقرة 9 من قرار الجمعية العامة 65/165، يوصى بأن يدرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضر المستدام، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، بوصف ذلك مسألة شاملة لعدة قطاعات في الأعمال التحضيرية لمؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولية الرئيسية ذات الصلة بالموضوع ومتابعة نتائجها، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2012.

