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  ٢٠١٢الدورة املواضيعية لعام 
  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٧-٢نيويورك، 

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

  التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
حلكومات قد واصلت زيـادة دعمهـا لربنـامج األمـم املتحـدة      يشري هذا التقرير إىل أن ا     

 واملـستوطنات   للموئـل  ، ومؤسـسة األمـم املتحـدة      )موئل األمـم املتحـدة    (للمستوطنات البشرية   
وُيظهـر التقريـر أيـضا أن موئـل األمـم املتحـدة             . البشرية، والصندوق االستئماين للتعاون الـتقين     

ار منظومة األمـم املتحـدة، ومـع احلكومـات وشـركاء      قد استمر يف تعزيز وتعميق تعاونه يف إط  
جــدول أعمــال املوئــل، مبــا يف ذلــك األوســاط األكادمييــة والــسلطات احملليــة والقطــاع اخلــاص  

ونظرا للـتغريات االجتماعيـة والـسياسية واالقتـصادية والبيئيـة غـري املـسبوقة               . والنساء والشباب 
 مـن جانـب اجملتمـع      مر يلزمه عمل متـضافر    ري ووتريته، فإن األ   النامجة عن حجم التوسع احلض    

ويوصي التقريـر احلكومـات بوضـع سياسـات حـضرية وطنيـة تلـيب احتياجـات التنميـة                   . العاملي
أطـر للـسياسات والتـشريعات يف جمـال         احلضرية من خالل حتسني التخطيط احلضري، ووضـع         

علــى إجيــاد فــرص  األراضــي تكــون ُمــساندة للفقــراء، وحتقيــق تنميــة اقتــصادية حمليــة للتحفيــز    
ويف ضــوء مــسامهة التوســع احلــضري املــستدام يف حتقيــق التنميــة   . العمــل، وال ســيما الــشباب 

  املستدامة، وحتول املدن واملراكز احلضرية إىل أهم موائل البشرية، فإن الدول األعضاء مدعـوة
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ــة فيمــا تنتهجــه مــن سياســ      ــسلطات احمللي ــز التوســع احلــضري املــستدام ودعــم دور ال ات لتعزي
تضعه مـن بـرامج للتنميـة الوطنيـة، ولكفالـة إدمـاج هـدف عـام يتعلـق بقيـام املـدن بـأدوار                     وما

مستدامة بيئيا تشمل مجيع الفئات االجتماعية وتكون منتجة اقتـصاديا يف خطـة األمـم املتحـدة              
ويـدعو التقريـر أيـضا إىل العمـل علـى بـدء عمليـات شـاملة علـى                   . ٢٠١٥بعـد عـام      للتنمية ملا 
ن الوطين واإلقليمي يف إطار التحضري ملـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث لإلسـكان والتنميـة                  الصعيدي

    .احلضرية املستدامة، مع االستعانة بالشبكات العريضة القائمة
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  مقدمة  -أوال   
ــالفقرة      - ١ ــال بــــ ــر عمــــ ــذا التقريــــ ــّد هــــ ــصادي   ٧أُعــــ ــس االقتــــ ــرر اجمللــــ ــن مقــــ  مــــ

  .٢٠١١/٢١ واالجتماعي
  

  ات العاملية يف جمال التوسع احلضرياالجتاه  -ثانيا   
أجــرى موئــل األمــم املتحــدة، خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، استعراضــا مستفيــضا      - ٢

ــذ       ــة يف تنــسيق تنفي ــادة الفعالي للظــروف واالجتاهــات الناشــئة يف اجملــال احلــضري مــن أجــل زي
 العـامل حـّد     ، بلـغ عـدد الـسكان يف       ٢٠١١ففـي الربـع األخـري مـن عـام           . جدول أعمـال املوئـل    

.  عاما علـى بلـوغ حـّد الـستة باليـني           ١٢وجاء هذا احلدث التارخيي بعد مرور       . السبعة باليني 
وفـضال عـن ذلـك، ُيتوقـع      . يف البلدان الناميـة   )  يف املائة  ٩٣(ويقع معظم النمو السكاين العاملي      

 يف أفريقيـا    أن يكون كل النمو السكاين املستقبلي يف املنـاطق احلـضرية، وأن يكـون يف معظمـه                
  .وآسيا وأمريكا الالتينية

 يف البلــدان ٧ أكثــر مــن  اليــوم ســكان حــضريني يف العــامل يوجــد ١٠ومــن بــني كــل    - ٣
ومــن بــني ســكان املــدن اجلــدد .  يف املائــة مــن ســكان العــامل٨٢الناميــة، الــيت يوجــد هبــا أيــضا 

، ٢٠١٥ و   ٢٠١٢ سيـضافون يوميـا إىل الـسكان احلـضريني يف العـامل فيمـا بـني عـامي                    نالذيو
 نـسمة يف  ١٧١ ٢١٣ يف املائة، أو مـا يعـادل   ٩١,٥سيولد  نسمة   ١٨٧ ٠٠٦والبالغ عددهم   
  .البلدان النامية

نـاطق   امل  املناطق الريفية إىل   ومع ذلك، وعلى عكس املفهوم السائد، مل تعد اهلجرة من           - ٤
فـاليوم، متثـل   .  الناميـة  يف منو السكان احلـضريني يف البلـدان       احلضرية هي العامل األساسي املؤثر    

 يف املائة من منـو الـسكان احلـضريني، بينمـا ميثـل حتـول املـستوطنات        ٦٠الزيادة الطبيعية حوايل   
  . يف املائة٢٠، حوايل “إعادة التصنيف”، وهي عملية تعرف باسم حضريةالريفية إىل مراكز 

ورغـم  . اطق احلـضرية   للعـيش يف املنـ     العـامل وُتربز هذه األرقام مدى تزايد اجتاه سـكان           - ٥
كل هذا الوضوح يف االجتاهات، ورغـم الفوائـد الـيت تنـتج عـن التوسـع احلـضري، فقليلـة هـي                       
احلكومات اليت تضع، ردا على ذلك، سياسـات وتـشريعات وعمليـات تنظيميـة كافيـة تـسمح                  

، أبلغــت نــسبة ٢٠٠٩ويف عــام .  ممــا تتيحــه هــذه الظــاهرة مــن إمكانــات القــصوىباالســتفادة
بأهنا قد نفذت سياسات خلفض تدفقات املهاجرين مـن         )  يف املائة  ٦٧(ثي بلدان العامل    تفوق ثل 

  .املناطق الريفية إىل املدن، أو حىت لعكس مسار هذه التدفقات
وقــد دأب موئــل األمــم املتحــدة يف تقريــره األساســي، وهــو التقريــر الــذي يــصدر عــن   - ٦

غـه الفقـراء يف املنـاطق احلـضرية مـن حرمـان،       حالة مدن العامل، على بيـان املـدى احلقيقـي ملـا بل         
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حيث أنه بّدد اعتقادا ساد ألمد طويل، هـو أن هـؤالء الفقـراء يعيـشون يف ظـروف أفـضل مـن                      
  .الفقراء من املناطق الريفية

 النمـو الـدميغرايف احلـضري أساسـيا إذا أريـد      ويعد فهـم احلاضـر واآلجـل مـن اجتاهـات          - ٧
ــذها لتحقيــق االســتفادة القــصوى مــن   تــصميم سياســات واســتراتيجيات مالئمــ  ة وتعمــيم تنفي

ويــشمل هــذا األمــر االســتفادة مــن الفــرص، ووضــع سياســات أفــضل علــى . التوســع احلــضري
ــاطق احلـــ    ــعيد املنـ ــي وصـ ــصعيد اإلقليمـ ــرص  الـ ــاد فـ ــدمات، وإجيـ ــدمي اخلـ ــل، ضرية، وتقـ  العمـ

  .للمستقبل والتخطيط
ــاذج حــضرية خمتلفــ      - ٨ ــه من ــامي لدي ــامل الن ــسوق ورغــم أن الع ــوى ال ــإن ق ــؤدية، ف  إىل  ت

ومن بـني الـسمات املميـزة يف هـذا الـصدد التوسـع اخلـارجي        . استنساخ أمناط املشهد احلضري 
للمدن الذي يتجاوز بكثري حدودها اإلدارية التارخيية، وهو ما يعود بشكل كبري إىل اسـتخدام               

 مــن املــدن بأمنــاط منــو ويف العــامل النــامي، يتــسم عــدد كــبري. الــسيارات وإىل املــضاربة العقاريــة
وبينمـا زاد  . مستهلك لألراضـي يف الـضواحي، مـا متتـد يف أحيـان كـثرية إىل الـضواحي األبعـد          

 بليـون نـسمة يف الفتـرة مـن عـام            ٢,٨٤ بليون إىل    ١,٩٨عدد السكان احلضريني يف العامل من       
توسـطة   يف املائـة، اتـسعت مـساحة املدينـة امل    ٤٤، وهـي زيـادة نـسبتها    ٢٠٠٠ إىل عام   ١٩٨٥

 هكتــار خــالل فتــرة اخلمــسة عــشر عامــا نفــسها، وهــي   ٣٣ ٠٠٠ هكتــار إىل ١٣ ٠٠٠مــن 
  . يف املائة١٥٤طفرة نسبتها 

ويشكل الزحـف العمـراين ونـسب الكثافـة املنخفـضة مسـتني تـثقالن كاهـل الـسلطات                     - ٩
كامـل  الوطنية واحمللية، حيث إن تكلفة إنشاء البنيـات األساسـية وصـيانتها ال ُتؤخـذ علـى حنـو            

وينــتج عــن ذلــك أمنــاط اســتهالك لألراضــي يتــسم . يف االعتبــار عنــد اختــاذ القــرارات العمرانيــة
باإلسراف، وتضييع ألراض زراعية غالبا ما تكون خصبة، وزيادة يف االتكـال علـى الـسيارات                

  .اخلاصة للتنقل
ــة يف العــامل النــامي عــن تفــاد      - ١٠ ــنظم الرقابي ي وقــد عجــزت معظــم اخلطــط احلــضرية وال

التحول السريع لألراضـي الريفيـة إىل أراض لالسـتخدام احلـضري يف ضـواحي املـدن، وهكـذا                   
صبحت إعادة تصنيف املستوطنات من مستوطنات ريفية إىل مستوطنات حضرية هي العامـل             أ

وهـذا يفـسر أيـضا توسـع املـدن          . الثاين احملدد للنمو احلضري يف العامل النامي يف الوقت الـراهن          
  .ود له فيما يبدوعلى حنو ال حد

ونتيجة لذلك، تظل عدة مدن اليوم قليلة التـرابط، وتـصعب فيهـا احلركـة وإمكانيـات          - ١١
. الوصول، وتعاين من ضعف التكامل يف استخدامات األراضي، ومن الكثافـة ومـشاكل النقـل              

اختنـاق املـرور، والطـول املفـرط ملـدد          : وال أحد ختفـى عليـه عواقـب هـذه االخـتالالت، وهـي             
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. نقل، والتلوث، وتزايد الفوارق وارتفاع نسب الفقر يف املناطق احلضرية مما يـشوه نـسيجها              الت
وعــالوة علــى ذلــك، تزيــد املــدن غــري املترابطــة األحنــاء واملــشتتة وذات الكثافــة املنخفــضة مــن   
تكاليف البنيات األساسية العامة، كما تزيد استهالك الطاقة، وهـو مـا يـضيف إىل الطـابع غـري                   

  .ام هلذه املدناملستد
 ومل يعـد مـن املمكـن التـصرف كمـا      .وتداعيات االستنتاجات الـواردة أعـاله واضـحة         - ١٢
ــع      لــو ــة املــستدامة للجمي ــق التنمي ــنحن . كــان التوســع احلــضري العــشوائي ســيؤدي إىل حتقي ف
ــسنا عرضــة الضــطرابات       إذا ــل أنف ــا جنع ــك إمن ــا ذل ــع كــل     فعلن ــاق، م ــعة النط ــة واس اجتماعي
  .مر من آثار على السالم والنمو االقتصادي واالستقرار االجتماعييستتبعه األ ما
ويف حني أن إحـدى غايـات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وهـي حتقيـق حتـسني كـبري يف                        - ١٣

، فقـد   ٢٠١٠ مليون من سكان األحياء الفقرية، قد حتققـت يف عـام             ١٠٠حياة ما ال يقل عن      
 منطقة أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى يـسكنون            يف املائة من السكان احلضريني يف      ٦٢كان  

 يف املائـة، وتلتـها   ٣٥جنوب آسيا املرتبـة الثانيـة بنـسبة قـدرها     األحياء الفقرية، واحتلت منطقة  
ويلـزم مـضاعفة اجلهـود لتحـسني حيـاة          .  يف املائـة   ٣١منطقة جنوب شرق آسـيا بنـسبة قـدرها          

  .فقراء حضر يف مدن العامل النامي
بب، اعتمــد جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة، يف دورتــه الثالثــة والعــشرين وهلــذا الــس  - ١٤

، قــرارا يــشجع البلــدان علــى تعــداد  ٢٠١١أبريــل / نيــسان١٥ إىل ١١املعقــودة يف الفتــرة مــن 
ســكاهنا يف األحيــاء الفقــرية وحتديــد أهــداف واقعيــة، علــى الــصعيد الــوطين وصــعيد احملافظــات  

كان األحياء الفقرية، تتجـاوز حـدود هـذه الغايـة مـن غايـات           والصعيد احمللي، لتحسني حياة س    
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

  
  صياغة استجابة أكثر فعالية وتنسيقا  -ثالثا  

للتـصدي  أكثـر فعاليـة وتنـسيقا    وضـع إجـراءات   واصل موئل األمـم املتحـدة الـدعوة إىل       - ١٥
نــها التعــاون مــع غــريه مــن  مــن بي، وذلــك مــن خــالل أمــورالراهنــةلتحــديات التوســع احلــضري 

منظومة األمم املتحدة بشأن تنسيق السياسات والربامج، مبـا يـشمل اتـساق الـسياسات               وكاالت  
التنـسيق  ويـشارك املوئـل يف آليـات        . املؤسسية وتنفيـذ الـربامج علـى الـصعيد القطـري          الترتيبات  و

ؤسـاء التنفيـذيني   جملـس الر قنـوات منـها     ذلك مـن خـالل      واملشتركة بني الوكاالت ويسهم فيها،      
اللجنة الرفيعة املـستوى املعنيـة بـالربامج،    : يف منظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق وجلانه الثالث    

عـضو يف   وهـو أيـضاً     . اإلمنائيـة  ألمـم املتحـدة   اواللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة، وجمموعـة        
  . للشؤون االقتصادية واالجتماعيةاللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية، واللجنة التنفيذية
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ــم املتحــدة        - ١٦ ــل األم ــارك موئ ــالتقرير، ش ــشمولة ب ــرة امل ــائر  ،وخــالل الفت ــب س  إىل جان
طة األمم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام            املتعلقة خب  املناقشات   ، يف الوكاالت التابعة لألمم املتحدة   

الــذي أنــشئ لتلــك ملتحــدة التــابع لألمــم ا وأســهم فيهــا، وذلــك يف إطــار فريــق العمــل  ٢٠١٥
التنفيـذ املنـسق جلـدول أعمـال        جوانـب   وقد أبرز إسهام موئل األمم املتحدة جانبني من         . الغاية
مسامهة التوسع احلضري املستدام يف التنمية املستدامة، ودور السلطات احملليـة يف            :  ومها ،املوئل

االقتـصادية الـيت حـدثت يف       وكما سـبقت اإلشـارة، فـإن الـتغريات الدميوغرافيـة و           . هذه العملية 
يـؤثر  ونتيجـة لـذلك،   . العقدين املاضيني حولت املدن واملراكز احلضرية إىل أهم املوائل البشرية         

مـن  فولذلك،  . منط النمو احلضري تأثريا حامسا يف العمليات املؤدية إىل حتقيق التنمية املستدامة           
   املتحـدة      األمـم   اء ووكـاالت  ، أكثـر مـن أي وقـت مـضى، أن تتـآزر الـدول األعـض         املهم للغايـة  

الناشـئة تتحـول إىل   العـامل  اقتـصادات  يف دن  وقـد أخـذت املـ     . ستداماملـ ضري  احلـ توسع  اللتعزيز  
وجيــب التعجيــل . مــوارد الكوكــب تــستنفذ بــسرعةأخــذت قتــصاد العــاملي، بينمــا لالحمركــات 

ــا دون        ــصادياً واجتماعي ــصف اقت ــو املن ــن النم ــد م ــق مزي ــد تبإجيــاد ســبل لتحقي ــن  كب ــد م املزي
ــة  ــا أداة      . التكــاليف البيئي ــها األساســية ونظــم حكمه ــة وهياكل ــا املكاني ــدن وأطره ــشكل امل وت

  .التحولرئيسية لتحقيق هذا 
موئـل األمـم املتحـدة      ويف أعقاب ما خلص إليه استعراض األقران الـذي أجـري خلطـة                - ١٧

م عــدد مــن التوصــيات ، قُــد٢٠١٣ِّ-٢٠٠٨االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل للفتــرة 
تنفيـذ توصـيات    يف معـرض    و. وئـل امللتحسني فعالية األعمال التشغيلية واملعيارية الـيت يقـوم هبـا            

، حـدد موئـل األمـم    ٢٠١١االستعراض، وكجزء من مبادرة إصالحية انطلقت يف بدايـة العـام      
تخطــيط  ال: ، وهــي هاملتحــدة ثالثــة جمــاالت ذات أمهيــة اســتراتيجية يف تنفيــذ جــدول أعمالــ       

والتــصميم احلــضريان، والتــشريع احلــضري وشــؤون األراضــي واحلكــم، واالقتــصاد احلــضري،  
 لزيادة كفاءة وفعاليـة أداء اخلـدمات   ةهامأطراً وتوفر هذه اجملاالت    . يف ذلك مالية البلديات    مبا

األحيــاء الفقــرية، فــضال عــن االســتجابة بــصورة فعالــة إىل   االرتقــاء باألساســية، واإلســكان، و
 مـن   ،وسـيتمكن موئـل األمـم املتحـدة       . كوارث، سواء كانت طبيعية أو تسبب فيها اإلنـسان        ال

ــذه اجملــاالت    خــالل  ــع شــركائه يف ه ــز واالخنــراط م ــادة التركي ــن زي لتحــديات لاالســتجابة  م
وتركـز  . تشكل مـدن القـرن احلـادي والعـشرين بطريقـة كليـة وأكثـر اسـتراتيجية             اليت  فرص  الو

 منقحة لتوظيف الشراكات الرئيسية يف دعـم هنـج   اتلياً على وضع آلي  اجلهود املبذولة حا  أيضا  
  .   املتحدة     األمم  توحيد أداء 
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  الشراكات االستراتيجية على الصعيد العاملي  -رابعا   
  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  - ألف  

 ٢٣/١٧ القـرار  ،شرينيف دورتـه الثالثـة والعـ   ،  اعتمد جملس إدارة موئل األمم املتحدة    - ١٨
 علـى  ةمتكافئـ بصورة  فرص احلصول   زيادة   التنمية احلضرية املستدامة من خالل       املتعلق بتحقيق 

ــية  يضــااألر ــسكن واخلــدمات األساس ــة  وال ــبىن التحتي ــات    .  وال ــرار احلكوم ــذا الق ــشجع ه وي
يف ا مـسامهاهت وشركاء جدول أعمـال املوئـل علـى إدراج مـسألة التنميـة احلـضرية املـستدامة يف              

يـو دي جـانريو يف      ر ملؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة املزمـع عقـده يف                يةعملية التحضري ال
 ويف إطار متابعة هذا القرار، أجرى موئل األمم املتحـدة استعراضـا دقيقـا               ).٢٠+ريو (الربازيل

. ١٩٩٢ منــذ عــام ٢١للثغــرات والتحــديات الناشــئة املنبثقــة عــن تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن 
واســتنادا إىل هــذا االســتعراض، اقتــرح املوئــل مثانيــة أهــداف للتنميــة احلــضرية املــستدامة ينبغــي  

ــها ــة :  وهــي،معاجلت ــسياسات احلــضرية الوطني ــاء ؛ والتخطــيط والتــصميم احلــضريان ؛ال  واألحي
 واملياه والصرف الـصحي وإدارة النفايـات        ؛ واإليكولوجيا احلضرية  ؛ والفضاء احلضري  ؛الفقرية
وقـد عمـل موئـل األمـم        .  وتوفري فرص العمل يف احلضر     ؛ والطاقة والتنقل يف احلضر    ؛ضريف احل 

املتحــدة أيــضا علــى إبــراز األمهيــة احلامســة الــيت تتــسم هبــا املــدن فيمــا يتعلــق باإلطــار املؤســسي   
  .املستدامة للتنمية
تحـدة  شراكة مع منظمـة املـدن واحلكومـات احملليـة املتحـدة، مجـع موئـل األمـم امل                  يف  و  - ١٩

رســائل مــشتركة مــن ”قــادة احلكومــات والــشبكات احملليــة واإلقليميــة لــصياغة وثيقــة معنونــة  
وتتضمن الوثيقة توصيات لتحقيق هـدف التوسـع احلـضري          . “احلكومات احمللية ودون الوطنية   

املــستدام، ومت تقــدميها إىل األمــني العــام حبــضور الــدول األعــضاء املنتميــة إىل جمموعــة أصــدقاء   
  . ملستدامةاملدن ا

  
  إلسكان والتنمية احلضرية املستدامة لمؤمتر األمم املتحدة الثالث   - باء  

معنيـا  ألمـم املتحـدة   ل اً ثالثـ  اً، قررت اجلمعية العامة أن تعقـد مـؤمتر        ٦٦/٢٠٧قرار  اليف    - ٢٠
ــة احلــضرية    ــستدامة باإلســكان والتنمي ــث (امل ــل الثال ــشيط ) املوئ ــاملي  لتن ــزام الع بالتحــضر االلت

  .“جدول أعمال حضري جديد”تدام، يركز على تنفيذ املس
ــق       و  - ٢١ ــالتقرير يف إعــداد خريطــة طري ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــم املتحــدة أثن ــل األم ــدأ موئ ب

لقيامـه  ترقبـا   ،  للمشاورات مع الدول األعضاء والدوائر املعنية يف األمانـة العامـة لألمـم املتحـدة              
 الشـتراط تنـاول نطـاق وطرائـق وشـكل وتنظـيم             واسـتجابة . بدور هام يف مؤمتر املوئـل الثالـث       

مؤمتر املوئل الثالث بأكثر ما ميكن من الكفاءة والفعالية، سيستغل موئـل األمـم املتحـدة فرصـة                  
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ــضري العــــاملي يف نــــابويل يف إيطاليــــا مــــن         ــد الــــدورة الــــسادسة للمنتــــدى احلــ  إىل ١عقــ
عــضاء وشــركاء جــدول   للبــدء يف العمليــة التــشاورية مــع الــدول األ  ٢٠١٢ســبتمرب /أيلــول ٧

 كوسـيلة   “حـوارات تغـيري املـدن     ”وقـد مت إطـالق املنتـدى اإللكتـروين املـسمى            . أعمال املوئـل  
التحــضري ملــؤمتر املتعلقــة بأعمــال إلشــراك أصــحاب املــصلحة الرئيــسيني يف املناقــشات احلامســة  

  . املوئل الثالث
جـدول أعمـال   ”يـد   حتدوهـو    ،ونظرا للهـدف الطمـوح الـذي وضـعته اجلمعيـة العامـة              - ٢٢

، فإن الدول األعضاء مدعوة إىل البدء يف تنظيم عمليات وطنية لتقيـيم التقـدم               “حضري جديد 
احملرز يف تنفيذ جدول أعمال املوئل، ولتحديد التحديات الرئيـسية والـدروس املستخلـصة منـذ                

  . ١٩٩٦عقد مؤمتر املوئل الثاين يف عام 
  

  اليوم العاملي للموئل  - جيم  
اليـوم العـاملي للموئـل، الـذي جـرى االحتفـال بـه عامليـا يف أغـواس كـالينتيس يف                      ركز    - ٢٣

وُعقــد مــؤمتر . ، علــى موضــوع املــدن وتغــري املنــاخ٢٠١١أكتــوبر /املكــسيك يف تــشرين األول
ذه املناسـبة، وركـز علـى الـدور الـذي           لالحتفال هبـ  لرابطة مدارس التخطيط يف أمريكا الالتينية       

  .ف آثارهيطون واجلامعات يف التكيف مع تغري املناخ وختفميكن أن يضطلع به املخط
التقريـــر العـــاملي عـــن املـــستوطنات البـــشرية  ومبناســـبة اليـــوم العـــاملي للموئـــل، صـــدر    - ٢٤
ويوضــح التقريــر، الــذي أعــد بإســهام عــدد مــن اجلامعــات  . املــدن وتغــري املنــاخ: ٢٠١١ لعــام

 املـستوطنات البـشرية وتغـري املنـاخ،         ومؤسسات البحـث مـن مجيـع منـاطق العـامل، العالقـة بـني              
متكّن املدن والبلدات اليت مل تعتمد بعـد سياسـات متعلقـة بـتغري املنـاخ مـن البـدء                    سبالً  ويقترح  
فر التقرير باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة يف سـهولة احلـصول عليـه       اوقد زاد تو  . يف ذلك 

وئـــل ومؤســسات البحـــث  حلكومــات وشـــركاء جــدول أعمــال امل   مــن جانـــب ا واســتخدامه  
يف عـدد   مناسـبة    ٢٥٠وقد جـرى االحتفـال بـاليوم العـاملي للموئـل يف مـا جمموعـه                 . والتدريب

  .كبري من البلدان
  

  املنتدى احلضري العاملي  - دال  
ــدأت     - ٢٥ ــالتقرير، ب ــرة املــشمولة ب ــاء الفت ــسادسة للمنتــدى   أعمــال أثن ــدورة ال التحــضري لل

بـشأن  تنـاقش  تنـربا ميكـن فيـه لـشرائح اجملتمـع املتنوعـة أن            ماملنتـدى    ويـشكل    .احلضري العـاملي  
علـى  ، وأن تتعـرف      واحلفـاظ عليـه    خمتلف طرق بناء مستقبل حضري أكثر ازدهارا ملدن العـامل         

ويرتقـب أن حيـدد املـشاركون مبـادرات         . وتتفق بـشأهنا وتتحـاور حوهلـا      هذه الطرق ومتارسها    
 سـتبدأ و.  وعـدال واسـتدامة وإنـسانية      كثـر متثـيال   مـدن أ  إلجيـاد   والتزامات ميكن تنفيذها بفعاليـة      
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نقاش عاملي عرب اإلنترنـت حـول خمتلـف املـسائل املتـصلة باملـستقبل احلـضري            بالدورة السادسة   
مـن جديـد مـن خـالل حـوار          لنظـر   يكـون فرصـة ل    ويراد باملنتـدى أيـضا أن       . هاوازدهارللمدن  
العمل املتعلـق   كاؤه يف توجيه وإغناء     يف الطريقة اليت يسهم هبا موئل األمم املتحدة وشر        مفتوح  

  .سياسات التوسع احلضري املستدامب
 علـى   ومشـوالً انفتاحـاً   مـن أكثـر التجمعـات       هو  واملنتدى، الذي يعقد مرة كل سنتني،         - ٢٦

، وأعــضاء ورؤســاء البلــدياتاحلكومــات، والــوزراء، قــادة وهــو جيمــع بــني  . الــساحة العامليــة
ــات  ــة واالرابطـ ــة واإلقليميـ ــة   الوطنيـ ــات غـــري احلكوميـ ــة، واملنظمـ ــات احملليـ ــة، واحلكومـ لدوليـ

الـشعبية، والـشباب،    النـسائية   ومنظمات اجملتمعـات احملليـة، واملهنـيني، واجلـامعيني، واملنظمـات            
ومــن . ســكان األحيــاء الفقــرية، بــصفتهم شــركاء يف العمــل مــن أجــل مــدن أفــضل مجاعــات و

مناسـبة   ٢٠٠ص املشاركة يف ما يقـارب  خالل املنتدى، تتاح لشركاء جدول أعمال املوئل فر      
  .بعضهم البعضمن من أجل التواصل وتبادل أفضل املمارسات والتعلم 

  
  احلملة احلضرية العاملية  -هاء   

تـشكل هـذه    و. استمر تنفيـذ احلملـة احلـضرية العامليـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير                  - ٢٧
منــها إشــراك اجملتمــع املــدين وقطــاع احلملــة شــراكة حــافزة وقــادرة علــى إحــداث حتــول، يــراد  

ــة تنــهض       ــة يف حركــة عاملي ــة والوطني ــاحثني واحلكومــات احمللي ــة وأوســاط الب األعمــال التجاري
  .جبدول األعمال احلضري من خالل رؤية إجيابية وفهم للمنافع اهلائلة اليت توفرها املدن

ون، باإلضـافة إىل     شريكا، من بينـهم خمتـص      ٥٠أكثر من   ويشارك اآلن يف هذه احلملة        - ٢٨
اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، وقد ربطت مخس وكاالت تابعة لألمم املتحدة محالهتـا العامليـة               

باالنـضمام إىل احلملـة بنـاء    ) مـن خـالل مـذكرات تفـاهم      (مثاين منظمات جامعـة     والتزمت  . هبا
وقـد انـضمت إليهـا      . واملبـادئ املتفـق عليهـا املتعلقـة بالتنميـة احلـضرية املـستدامة             األعمـال   على  

، بغــرض التــرويج )إلكترونيــة(اجلنــوب بلــدان ، وأخبــار )مطبوعــة(شــبكتان مهــا سيتيــسكوب 
  .لرسائل ومبادئ احلملة

تشمل املنجزات اليت حتققت حـىت اليـوم إنـشاء منـرب للحملـة علـى اإلنترنـت لتقاسـم                    و  - ٢٩
ملة ومبادئهـا التوجيهيـة     جمموعة احل إعداد  املعلومات وتبادل املعارف؛ وإصدار مواد للحملة، و      

بنــاء علــى توصــيات اللجنــة التوجيهيــة للحملــة واألمــور الــيت تقرهــا؛ وإضــافة شــركاء وراعــني  
  .مهمني جدد
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   السلطات احملليةاترابط  -واو   
، باعتبـار    تلك الرابطات  إحدى أولويات تشكل  ال تزال تنمية قدرات السلطات احمللية         - ٣٠

وقـد أشـار تقيـيم أجـري يف هنايـة           . ية موئـل األمـم املتحـدة      السلطات شريكة يف تنفيذ وال    تلك  
الــــسلطات رابطــــات  مــــن ١٢أن تعزيــــز القــــدرات نــــتج عنــــه جتهيــــز     إىل  ٢٠١١عــــام 
ومؤســـسات التـــدريب احلكوميـــة اإلقليميـــة أو العامليـــة لتـــتمكن مـــن التـــرويج للتوســـع  احملليـــة

  .املستدام احلضري
ة املعنية بالـسلطات احملليـة، الـيت يتـوىل موئـل            ومن خالل جلنة األمم املتحدة االستشاري       - ٣١

سـطنبول، الـذي يـشغل أيـضا منـصب      ااألمم املتحدة مهام األمانة العامة هلـا، قـام رئـيس بلديـة         
رئيس منظمـة املـدن واحلكومـات احملليـة املتحـدة، بقيـادة اجلهـود املبذولـة لتنفيـذ برنـامج عمـل                

، اخلاصـة مبجـاالت     دامة واملمارسات السليمة  مدته أربع سنوات يسعى إىل إدخال املبادئ املست       
من قبيل التنقل احلضري وإجياد فرص العمل وزيادة اإلنتاجية احمللية والقدرة علـى التكيـف مـع               
الظروف البيئية ومتويل البلديات، يف أنـشطة التخطـيط واإلدارة واحلوكمـة للمـدن املنتـسبة إىل                 

  . عضوية اللجنة واملنظمة غري احلكومية
سـلطات حمليـة مـن شـىت أحنـاء العـامل            ود ساعد موئل األمم املتحدة رؤساء بلـديات         وق  - ٣٢
االجتمـاع الثالـث للمنتـدى العــاملي    إطــار  يف ،بيـان بـشأن قــدرة املـدن علـى التكيـف     إعـداد  يف 

وقد دعا االجتمـاع إىل     . ٢٠١١مايو  /للحد من أخطار الكوارث الذي عقد يف جنيف يف أيار         
  .“ مدينيت تستعد-من جماهبة الكوارث املدن متكني ”حتمل اسم ة تأسيس أمانة دائمة للحمل

  
  الشباب  -زاي   

وكــان .  يف نــريويب٢٠١٢مــارس / آذار١٨ إىل ١٥ مــن “٢١شــباب ”عقــد منتــدى   - ٣٣
مشاورة دولية بـني أصـحاب مـصلحة متعـددين قادهـا موئـل         عبارة عن   العنصر األول للمنتدى    

. الـشباب ومـشاركتهم ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة           األمم املتحدة وُخصصت لتعزيز اخنـراط       
وكانت اجللـسة مبثابـة مـشاورة بـني الـشباب لتحديـد الـشواغل والتوصـيات ذات الـصلة لكـي                      

  . ينظر فيها األمني العام
ــة يف جمــال احلوكمــة،      و  - ٣٤ ــشبابية العاملي ــادة ال ركــز العنــصر الثــاين مــن املنتــدى علــى القي

اب وغريهـم مـن أصـحاب املـصلحة بوضـع أنـشطة وآليـات                من الـشب   ٣٠٠وأفسح جماال لقيام    
ميكن للشباب من خالهلا أن يشاركوا مباشرة يف أنشطة احلوكمة وصنع القـرار علـى املـستوى              

ــاملي،  ــور  الع ــى      وهــي أم ــشباب عل ــشاركة ال ــة وضــمان م ــة الدميقراطي ــز املواطن ضــرورية لتعزي
  .فعال حنو
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شـــباب املنـــاطق احلـــضرية يف وضـــع واصـــل موئـــل األمـــم املتحـــدة تعزيـــز مـــشاركة و  - ٣٥
وقد ساهم استخدام فنانني شباب حمتـرفني       . استراتيجيات فعالة ملعاجلة القضايا اليت تؤثر عليهم      

وعمـل برنـامج موئـل      . يف رفع مستوى الوعي العـاملي جبـدول أعمـال شـباب املنـاطق احلـضرية               
ــادرة رســل احلقيقــة، مــع عــدد مــن أك       ــانني  األمــم املتحــدة عــن كثــب، مــن خــالل مب ــر الفن ث

واملوسيقيني شعبية يف العامل، وذلك للتوعية بطائفة متنوعة من القـضايا مـن بينـها حقـوق املـرأة           
وقـد جـرى ترشـيح أربعـة مـن شـباب املبعـوثني            . وأوضاع األحياء الفقـرية يف املنـاطق احلـضرية        

 موئـل   كـذلك عـني   . خالل الدورة الثالثة والعـشرين جمللـس إدارة برنـامج موئـل األمـم املتحـدة               
 مــن األوســاط الــسينمائية الــيت  الــسينمائيني املــشهورين دوليــامــثلنياملاألمــم املتحــدة عــددا مــن 

اهلند ونيجرييا على التـوايل، للعمـل علـى متكـني           يف  ،  “نويل وود ” و“ بويل وود ”يطلق عليها   
  .الشباب يف جمتمعاهتم

الرائـدة يف   الوكـاالت   إحـدى   واصل برنامج موئل األمم املتحـدة تأكيـد دوره بوصـفه            و - ٣٦
جـدول األعمـال العـاملي، مـربزا مـسامهة الـشباب يف             يف  مسألة شـباب املنـاطق احلـضرية        إدراج  

الـذي عقـد    التنمية احلضرية املستدامة من خالل املنرب اإلقليمي لتجمع شباب املنـاطق احلـضرية              
احلكـوميني،  احلدث عددا من كبار املـسؤولني       ذلك  واجتذب  . ٢٠١١يوليه  /يف أبوجا يف متوز   

 شــاب وشــابة مــن ٣٠٠ومنظمــات غــري حكوميــة، وممــثلني عــن الــسلطات احملليــة وأكثــر مــن  
تبــادل املــشاركون “ الــشباب واالزدهــار يف املــدن ”ومــن خــالل موضــوع  . بلــدا أفريقيــا ٢٣

الدروس املستفادة واملمارسات املثلى املستقاة من مبادرات الشباب والسياسات احلكومية الـيت            
ــة    تـــشجع توظيـــف ــصاد والبيئـ ــة باالقتـ ــاالت املتعلقـ ــدد مـــن اجملـ ــشاركتهم يف عـ  الـــشباب ومـ

  .واإلنصاف يف املناطق احلضرية
وليمبيـة الدوليـة علـى    عمل برنامج موئل األمـم املتحـدة عـن كثـب مـع اللجنـة األ            وقد    - ٣٧

ــا،         ــشعبية، وكيني ــة ال ــة الو الدميقراطي ــشباب والرياضــة يف مجهوري ــشاريع ال ــن م ــدد م ــم ع دع
وكجـزء  . ، وذلك يف سياق برامج موئل األمم املتحدة املتعلقة باملياه والـصرف الـصحي             ونيبال

مـدن أكثـر أمنـا، جـرى توزيـع حنـو            علـى إجيـاد     لتشجيع  لمن عمل برنامج موئل األمم املتحدة       
وعــزز املــشروع . مليــون كــرة قــدم تربعــت هبــا شــركة هايونــداي للــسيارات يف بلــدان أفريقيــا 

الــشباب يف إشــراك  الرياضــة كــأداة لــتمكني الــشباب، كمــا شــجع   الــشباب باســتخدام تنميــة
  .التنمية احلضرية

ــدرات، حــضرها       و  - ٣٨ ــاء الق ــة لبن ــل إقليمي ــات عم ــالث حلق ــسقي  ٦١ُنظمــت ث ــن من  م
. ٢٠١٠مشاريع الشباب الذين سبق أن اسـتفادوا مـن صـندوق شـباب املنـاطق احلـضرية لعـام          
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ــة    ــدريب يف جمــايل اإلدارة املالي ــد عــزز الت ــسقني لكــي    وق ــدرات املن ــشاريع ق  وإدارة شــؤون امل
  .يتمكنوا من إدارة مشاريعهم على حنو أفضل، وحيققوا معدالت أعلى للنجاح

 أحـد النتـائج الرئيـسية ألعمـال         حالـة الـشباب يف املنـاطق احلـضرية        جتهيز تقرير   يشكل    - ٣٩
 ٢٠١٣-٢٠١٢وسيــصدر تقريــر الفتــرة  .  الــيت تتنــاول الــشباب  املتحــدةبرنــامج موئــل األمــم 

  .خالل الدورة السادسة من املنتدى احلضري العاملي
  

  تعميم مراعاة املنظور اجلنساين  -حاء   
واصل برنامج موئل األمم املتحدة من خالل خطة عمل املساواة بني اجلنـسني الـدعوة                 - ٤٠

 مـن   طائفـة إىل تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين وتعزيـزه وبنـاء القـدرات املتعلقـة بـه عـن طريـق                      
: أذكـى املـساواة بـني اجلنـسني مـن أجـل مـدن             وكان تقريـر    . تنوعةاألنشطة وبرامج التمكني امل   

، أحـد أكثـر مطبوعـات موئـل األمـم           ٢٠١٠فربايـر   /، الـذي نـشر يف شـباط       التحديات والتقـدم  
  .املتحدة قراءة

 واصل برنامج موئل األمم املتحـدة مـشاركته يف شـبكة األمـم املتحـدة املـشتركة بـني         و  - ٤١
 الوكــاالت املعنيــة بــاملرأة واملــساواة بــني اجلنــسني، ويف الــشبكة املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني   

تمثـل  تو. اخلاصة بلجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التنميـة والتعـاون يف امليـدان االقتـصادي              
ــجمــاالت الــشراكة والتعــاون األخــرى يف   ملتحــدة سياسة املتبعــة علــى نطــاق منظومــة األمــم ا  ال

يتعلــق باملــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة، ويــساهم برنــامج موئــل األمــم املتحــدة يف   مــا يف
  . مشروع جمموعة املؤشرات

، )اليونيـسيف (دشنت هيئـة األمـم املتحـدة للمـرأة، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                  و  - ٤٢
. مـستدامة للجميـع    و قة وآمنة وموئل األمم املتحدة برناجما عامليا مشتركا بشأن هتيئة مدن صدي         

ــاذ          ــن اخت ــل م ــشباب والطف ــرأة وال ــوق امل ــة، واملناصــرين حلق ــسلطات احمللي ــامج ال ــن الربن وميكّ
وقـد اقُترحـت    . يف مـدهنم وأحيـائهم الـسكنية      احلد منـه    ومنع العنف أو    األمان  إجراءات لزيادة   

حاضــرة دوشــانيب، وبــريوت الكــربى، و: املــدن الــشريكة التاليــة للمرحلــة األوىل مــن الربنــامج 
  .مانيال، ومراكش باملغرب، ونريويب، وريو دي جانريو، وسان خوسيه، وتيغوسيغالبا

جنح برنامج موئل األمم املتحدة املتعلق باملياه والصرف الصحي يف تعميم مراعـاة             وقد    - ٤٣
أمن على أن تتاح للمـرأة إمكانيـة التمتـع بـ          املنظمة  عملت  كذلك  . املنظور اجلنساين يف أنشطته   
الـيت  واإلسـكان   مثـل تـشريعات األراضـي     ،النعـدام املـساواة   اهليكليـة   احليازة وتصدت لألوجـه     

عـدم  ”إىل طـرح مـشكلة      يف املـدن    وقد أدى العمل يف جمـايل احلوكمـة واألمـن           . متيز ضد املرأة  
  .املؤسسات احلكومية احملليةداخل “ االلتفات لالعتبارات اجلنسانية
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  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  -طاء   
ــار   - ٤٤ ــستدام  مت، يف إطـ ــضري املـ ــل احلـ ــامج النقـ ــسياسات   ،برنـ ــة الـ ــوعي بأمهيـ ــز الـ  تعزيـ

ــتثمارات  ــتدامة  واالسـ ــسبة السـ ــة     بالنـ ــدان الناميـ ــضري يف البلـ ــل احلـ ــية للنقـ ــل األساسـ اهلياكـ
ــوب و        ــدان اجلن ــشمال وبل ــدان ال ــني بل ــاون ب ــق التع ــا تعمَّ ــصادات الناشــئة، كم كــذلك واالقت

وقــدم موئــل األمــم املتحــدة الــدعم ملــشاركني مــن أفريقيــا وأمريكــا  . بــني بلــدان اجلنــوب فيمــا
، وهــو أول مــؤمتر عــاملي للتنقــل  ٢٠١١ســييت العــاملي للعــام  - الالتينيــة وآســيا يف مــؤمتر فيلــو 

  .بالدراجات
 ممارســات مثلــى يف  ١٠، مت تدشــني خمتــرب ميــدايني الــذي يتــضمن     ٢٠١١ويف عــام   - ٤٥
املنـاطق احلـضرية وحتـسني أحـوال األحيـاء الفقـرية واملـشاريع املتكاملـة للتنميــة         سـالمة  الت جمـا 

التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب الـذي يـروج لـه      يف إطار   املستدامة يف املناطق احلضرية، وذلك      
  .موئل األمم املتحدة

مـوجز  لك   بلديـة، وكـذ    ٣١مارسات السالمة يف املنـاطق احلـضرية يف         موجز مل ووضع    - ٤٦
ممارسات جيدة يف جمال أمن املنـاطق احلـضرية ومـشاريع حتـسني أحـوال األحيـاء الفقـرية                   لعشر  

كجـزء مـن أنـشطة التعـاون      املـوجزان   ونـشر   ). يف التنميـة املـستدامة للمنـاطق احلـضرية        املدجمة  (
لعديـد مـن   يف ا التجارب املكتسبة والنجاحات الـيت حتققـت        أدت  وقد  . فيما بني بلدان اجلنوب   

توفري حافز مهم لبلدان اجلنوب األخرى ومنحتها أفكارا ووسـائل للتـصدي            إىل  بلدان اجلنوب   
  .لشواغل وحتديات مشاهبة

أقرت أربع وعشرون دولة عربية وأفريقيـة إطـارا إقليميـا لرعايـة التعـاون الـدويل مـن                    و  - ٤٧
تعزيـز   وذلـك هبـدف  أجل حتسني فرص احلصول على خدمات السالمة العامة يف تلك الـدول،   

  .التعاون بني بلدان اجلنوب يف قضايا أمن املناطق احلضرية
  

  “األداءتوحيد ”  -ياء   
البلـدان  نشطاً يف سـتة مـن    األمم املتحدة خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير، ظل موئل    - ٤٨

باكــستان ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة :  هــي“األداء توحيــد”هنــج الــيت تطبــق التجريبيــة الثمانيــة 
واضـطلع مـديرو بـرامج املوئـل الوطنيـة بـدور            . والرأس األخضر ورواندا وفييت نام وموزامبيق     
وخـالل الفتـرة املـشمولة    . نامج املـشترك وتنفيـذه  القيادة يف املهمة املعقدة املتمثلة يف ختطيط الرب      

مـن أثـر    يف تلـك البلـدان أن املبـادرة زادت           األمـم املتحـدة      داء موئل ألهبذا التقرير، أظهر تقييم     
 جدول أعمـال املوئـل، وأتاحـت فرصـاً          مزيدا من الضوء على    سلطتأنشطة الدعوة اجلارية، و   
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ــشطة        ــة، يف شــراكة مــع احلكومــات املــضيفة، ولتوســيع نطــاق األن ــربامج القطري ــر ال ــز أث لتعزي
  .واملوارد املالية لتحقيق اهلدف املتمثل يف التوسع احلضري املستدام

  
  خلدمات االستشارية التقنيةبناء القدرات وا  -خامساً  

  التشريعات واألراضي واحلوكمة يف املناطق احلضرية  -ألف   
واصل موئل األمم املتحدة تعبئة ودعم احلكومات وشركاء جدول أعمـال املوئـل مـن                 - ٤٩

، ٢٠١١ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . أجل تنفيذ سياسات معـززة إلدارة األراضـي واإلسـكان         
 إصـالحات   إعـداد بصدد  ) ٢٠١٠ بلداً يف عام     ٣٣مقارنة مبا عدده     ( بلداً ٣٧كان ما جمموعه    

ــم املتحــدة     اإلســكان،ألراضــي ويف جمــايل ا ــل األم ــن موئ ــدعم م ــتكماهلا ب ــذها أو اس .  أو تنفي
 سياسات إدارة األراضي عـن املوافقـة علـى       تنقيح ان اجلديدة هي بوروندي، حيث أسفر     والبلد

اخلاصــة وســاطة الاطيــة، حيــث جيــري ربـط بــرامج  سياسـة جديــدة؛ ومجهوريــة الكونغـو الدميقر  
 واحمللـي؛ والعـراق، حيـث جيـري     علـى الـصعيدين الـوطين   األراضي وإدارة  األراضي بسياسات   ب

نـوب الـسودان، حيـث يـتم تنميـة           وج ؛استخدام حيازة األراضي لضمان تـوفري الـسكن الالئـق         
  . األراضي على تسوية الرتاعات املتعلقة باألراضيمفوضية قدرة
اإلسـكان  بوضـع   الـدول األعـضاء     قامـت ،  ٢٣/١٧ومع اعتمـاد جملـس اإلدارة للقـرار           - ٥٠

الـدعوة إىل وضـع اسـتراتيجية عامليـة        ، من خالل     يف جوهر التنمية احلضرية املستدامة     من جديد 
سياسات الـ ضري و احلـ تخطـيط   الجديدة لإلسكان تدمج سياسـات اإلسـكان يف اسـتراتيجيات           

  .لبيئية األعماقتصادية والجتماعية وااال
 بــشكل أكثــر إنــصافاً،  األراضــي الفئــات الــضعيفة يف أفريقيــا علــى  ينتظــر أن حتــصلو  - ٥١

بفضل خطة تنفيذ مبادرة السياسات املتعلقـة باألراضـي الـيت وضـعتها، خـالل الفتـرة املـشمولة                   
 االحتــاد األفريقــي، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، ومــصرف التنميــة       مفوضــيةهبــذا التقريــر،  

، وافـق علـى اإلطـار العـام للمبـادرة         ٢٠١١ويف عـام    . األفريقي، بدعم من موئل األمم املتحدة     
اجلماعـــة  (اجلماعـــات االقتــصادية اإلقليميــة  ومبادئهــا التوجيهيــة رؤســـاء الــدول األفريقيــة، و    

  ).اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيا، ومجاعة شرق أفريقياالقتصادية لدول غرب أفريقيا، و
  

  التخطيط والتصميم احلضريان  - باء  
زيـــادة فعاليـــة تـــشريعات وأدوات ، مت إحـــراز بعـــض التقـــدم حنـــو ٢٠١١أثنـــاء عـــام   - ٥٢

بطريقـة  أنـشطتها العمرانيـة املقبلـة    تخطـيط  النـهوض ب اليت ميكن أن تساعد املدن على  التخطيط  
اسات،  يف جمــال الــسياختــاذ قــرارات حكوميــة دوليــة ومبــادرات وطنيــة ، مــن خــالل مــستدامة
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، والتـصدي ألوجـه الـضعف إزاء    أمانـا سيما يف جماالت التخطيط احلـضري، واملـدن األكثـر        ال
  .تغري املناخ وتدهور البيئة

وساهم موئـل األمـم املتحـدة، بوصـفه عـضواً يف اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري                        - ٥٣
قريـر مرجعـاً هامـاً للمناقـشات     وسـيكون الت . املناخ، يف إعداد التقريـر التقييمـي اخلـامس للهيئـة        

  .واملفاوضات اجلارية بشأن تغري املناخ
وساهم أيضاً موئل األمم املتحدة يف اجلهود اإلقليمية الرامية إىل التصدي لتغري املنـاخ،                - ٥٤

 بلداً يف أفريقيا عن ممارسات خمتـارة        ١٣وتعميم الدروس املستفادة بأن نظّم حلقة عمل لصاحل         
  .حلضري وتغري املناختتعلق بالتخطيط ا

  
  االقتصاد احلضري  -جيم   

 مــن الــشباب تــدريباً يف مراكــز موئــل األمــم املتحــدة للــشباب يف   ١ ٠٠٠تلقــى حنــو   - ٥٥
 بــشأن املعــارف يف جمــال احلاســوب، ،نــريويب وكمبــاال ودار الــسالم جبمهوريــة ترتانيــا املتحــدة

.  والرياضــة، املــواد، والفنــوناملخــدرات وإســاءة اســتعمالتعــاطي ومباشــرة األعمــال احلــرة، و
أتاح هلم هـذا التـدريب احلـصول علـى متويـل مـن املؤسـسات املاليـة، واكتـساب املعـارف                       وقد

 شـاباً   ٤٥٠وتلقـى   . واملعلومات عن فرص العمل واملشاركة يف عمليات صنع القرار يف مـدهنم           
كيــف يف ثــالث إضــافياً تــدريباً بــشأن تغــري املنــاخ، مــع التركيــز علــى موضــوعي التخفيــف والت 

، وعلـى ُسـبل   اانبعـاث غـازات الدفيئـة وأسـباهب    ظـاهرة   علـى  التعـرف ويسر هلم التدريب   . مدن
ــشرية       ــة والب ــنظم الطبيعي ــن ضــعف ال ــاخ باحلــد م ــتغري املن ــصدي ل ــذلك، شــكل   . الت ونتيجــة ل

  .املهن احلرة لتنفيذ مبادرات “ خضراءأفرقة”املشاركون 
ــا،  جامعــة جوهانــسربغ، يف جنــوب  أدخلــتو  - ٥٦ ــشطتها املتكــررة أفريقي  دورة ضــمن أن

 املــواد التدريبيــة ملوئــل األمــم املتحــدة عــن تــستند إىل أمــور مــن بينــهاتدريبيــة للحكومــة احملليــة 
 الـدورة املـسؤولني احلكـوميني احمللـيني         تـزود و. التخطيط االستراتيجي للتنمية االقتصادية احملليـة     

  .ز التنمية االقتصادية احملليةاملهارات الالزمة للتخطيط االستراتيجي لتعزيب
ومت تطـــوير قـــدرات مـــوظفي احلكومـــة احملليـــة يف ليربيـــا يف جمـــاالت تنميـــة القـــدرات   - ٥٧

وأفــاد مثــانون يف املائــة مــن    . القياديــة، واإلدارة املاليــة احلــضرية، والتنميــة االقتــصادية احملليــة     
ال املنجـزة طيلـة عـامني       استعرضـت األعمـ   وبشأن تقييم األثر    نظمت  املشاركني يف حلقة عمل     

 حتــسن ملحــوظ يف حــسن توقيــت دوث موظــف، حبــ٣ ٠٠٠ونتـائج التــدريب الــذي قــدم إىل  
  .تهاعمليات صنع القرار وفعالية تكلف
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 يف املنـاطق     وبرناجمهـا لالقتـصاد الـشعيب       البيئة والتنميـة يف العـامل الثالـث         منظمة قامتو  - ٥٨
ــم املتحــدة،    احلــضرية ــل األم ــع موئ ــدعم لــ ، باالشــتراك م ــدمي ال ــسنغال  بتق ــديات يف ال ثالث بل

ــشرقية  ( ــي، وروفيـــسك الـ ــاوالك، وميكهـ ــات امل) كـ ــشاركة  يف عمليـ ــى املـ ــة علـ ــة القائمـ . يزنـ
 مشاركاً، ومت تشكيل جلان معنية بامليزنـة القائمـة علـى املـشاركة              ١٨٠ما جمموعه   تدريب   ومت

  .ومتويلهاشاريع املرافق الصحية والكهربة جرى من خالهلا إيالء األولوية مل
  

  اخلدمات احلضرية األساسية  -دال   
ــة ب اتإلصــالحأدت   - ٥٩ ــاه و  املتعلق ــة يف قطــاعي املي ــربامج اجلاري ــسياسات وال ــصرف ال ال

فعلـى  .  عدد املستفيدين مـن هـذه اخلـدمات        إىل زيادة  موئل األمم املتحدة     اليت يدعمها الصحي  
مـن حتـسني    شخـصا    ١٠ ٦٥٠نحـو   ، استفاد، يف اهلند، ما يقـدر ب       ٢٠١١سبيل املثال، يف عام     

ويف نيبـال،   .  الصحي  من حتسني خدمات الصرف     شخص ٦ ٩٠٠  و ،خدمات إمدادات املياه  
ويف منطقـة هنـر     .  شـخص  ١٤ ٠٠٠  و ٢٤ ٠٠٠استفاد من اخلدمات نفـسها مـا يقـدر بنحـو            

 ٥٣ ٠٠٠اســتفاد زهـــاء ) مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية وفييــت نــام وكمبوديــا (ميكونــغ 
ــاه، و  شــخص مــن   الــصرف شــخص مــن مــشاريع  ١٥٥ ٠٠٠ حتــسني خــدمات إمــدادات املي

  . شخص من برامج إدارة النفايات الصلبة٦ ٠٠٠الصحي، وقرابة 
الدعم التقين املقدمة إىل السلطات احملليـة ومقـدمي         خدمات  وأسفرت أنشطة الدعوة و     - ٦٠

ــة متويــل تــستهدف األســر الفقــرية    ــاه إىل اعتمــاد آلي  تعريفــات لــصاحل ووضــعت. خــدمات املي
 مدن يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة الـشعبية، وسـت مـدن      ١٠و  مدن يف كمبوديا    ٥الفقراء يف   

لألسـر   اليت تقدم  أسرة من مشاريع القروض الصغرية       ٣٠٠ويف نيبال، استفادت    . يف فييت نام  
لــصحية، حلــصول علــى خــدمات املرافــق ا مــن أجــل  ايف متناوهلــتكــون بأســعار فائــدة الفقــرية 

ويف اهلنــد، أنــشأ موئــل األمــم املتحــدة     .  صــغرية صــنبور يف تــسع بلــدات  ٥٠٠ل يوصــت متو
.  للفقــراء املوجهــة الــصحيالــصرفدمات امليــاه والبــالغ الــصغر خلــلتمويــل ل متجــدداصــندوقاً 

 من املراحيض املرتلية ويـسرت احلـصول     ٧ ٠٠٠وحىت اآلن أتاحت هذه املبادرة بناء أكثر من         
أدوات متويـل   العمـل علـى إتاحـة       وجيـري أيـضاً     .  أسـرة  ٣ ٠٠٠كثر مـن    على إمدادات املياه أل   

  . يف السلفادورالصرف الصحيابتكارية ملقدمي خدمات املياه و
الـصرف  وواصل موئل األمم املتحدة تقدمي الدعم التقين واالستـشاري املتعلـق بامليـاه و               - ٦١

وضــع ، واتض القطاعــ احلــوار الــسياسي، واســتعرا مــن خــالل إىل البلــدان الــشريكة الــصحي
مـن  لـسياسات الوطنيـة     لإصـالحات   إجـراء   وكان هلذه اجلهود تأثري حمفز على       . اتاالستراتيجي

فعلى سبيل املثال، شـارك موئـل   . حتسني فرص احلصول على اخلدمات احلضرية األساسيةأجل  
ع األمــم املتحــدة، بوصــفه عــضواً يف جمموعــة شــركاء التنميــة يف كينيــا، يف عمليــة تنــسيق قطــا  
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إصالح قطاع املياه والتغـيريات التـشريعية الـيت         سياسات  املياه، وساهم يف احلوار اجلاري بشأن       
/ ذي اعتمــد يف تــشرين الثــاين  يــتعني إدخاهلــا علــى قــانون امليــاه نتيجــة للدســتور اجلديــد الــ        

اسـتعراض مـشترك   يف إطـار أول  ويف نيبال، جرت مناقشة تقرير حالة القطاع        . ٢٠١٠ نوفمرب
ومــن املتوقــع أن . ٢٠١١مــايو /يف كامتانــدو يف أيــارهــو االســتعراض الــذي أجــري  للقطــاع و

  .يكون للتوصيات املستخلصة من هذا االستعراض أثر كبري على سياسة القطاع يف املستقبل
 وإدارة الــصرف الــصحيوأحــرز تقــدم ملمــوس يف وضــع خطــط وتــشريعات بــشأن      - ٦٢

ومتت املوافقة علـى قـانون إدارة       .  وتنفيذها يعات تلك اخلطط والتشر    واعتماد ،النفايات الصلبة 
وعقــب املوافقــة علــى  . النفايــات الــصلبة الــذي وضــع يف نيبــال، وُعمــم علــى مجيــع البلــديات   

ــانون،  ــامالق ــة اآلســيوي   ق ــصرف التنمي ــدمي  م ــة  بتق ــساعدة التقني ــة لوضــع األساســي  امل  الالزم
ــشاء التنظيمــي  ــصل  لمركــز إلن ــات ال ــتقين إلدارة النفاي ــدعم ال ــد، أكملــت خطــط  . بةل ويف اهلن

يف  اهليئـات احملليـة احلـضرية     وهـو مـا سـاعد    غواليـور ونـصر الغـنج،   يت يف مدين الصرف الصحي 
  .جذب املزيد من الدعم املايلسعيها إىل 

 وترتيبــات عمليــة للتعجيــل بتنفيــذ للــسياسياتواعتمــد موئــل األمــم املتحــدة خيــارات   - ٦٣
 اليت تراعـى فيهـا مـصاحل       خبدمات الصرف الصحي  ق احلضرية و  التنقل يف املناط  بالربامج املتعلقة   

ــة      ــر جلن ــوارد يف تقري ــى النحــو ال ــراء، عل ــستدامة،  االفق ــة امل ــنلتنمي ــشرة   ع ــا التاســعة ع  دورهت
)E/2011/29 .(        ،ــستدامة ــة امل ــق التنمي ــات عناصــر حامســة لتحقي ــارات والترتيب ــذه اخلي ــد ه وتع

  . اجلديدة ملوئل األمم املتحدةر الرؤيةإطاستيسر النهوض مببادئ التحضر املستدام يف 
وعن طريق أنشطة الـدعوة الـيت يـضطلع هبـا برنـامج التحـالف العـاملي للـشراكات مـع                       - ٦٤

متعهدي خدمات املياه، جيري إضفاء الطابع املؤسسي على شـراكات متعهـدي خـدمات امليـاه         
ة االقتـصادية ألمريكـا    بوصفها استراتيجيات لبناء القدرات من خالل أطر خمتلفة، تشمل اللجنـ          

الالتينية ومنطقة البحر الكاريىب اليت عززت مثل هـذه الـشراكات يف مبادئهـا التوجيهيـة بـشأن                   
واعتمــدت الوكالــة الفرنــسية للتنميــة .  الــصحي يف املنطقــةالــصرفالــسياسات العامــة للميــاه و

ها تقــدميت من القــروض واملــنح الــضــهــذه الــشراكات باعتبارهــا هنجــاً لعناصــر بنــاء القــدرات   
 ثـــالث مجعيـــات وطنيـــة للميـــاه يف باكـــستان والربازيـــل،  وشـــرعتلتمويـــل املرافـــق العامـــة، 

بـرامج وطنيـة ملتعهـدي      يف  واملكسيك، متثل مئات مـن مقـدمي اخلـدمات األساسـية للبلـديات،              
 مـن أجـل املـساعدة يف تنميـة قـدرات أعـضائها عـن طريـق                  هاخدمات املياه وهي بـصدد تنفيـذ      

  .الشراكات
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  الفقريةاإلسكان واالرتقاء بأحوال األحياء   - ءها  
ــرار     - ٦٥ ــشرين    ٢٣/١٧شــجع جملــس اإلدارة يف الق ــة والع ــه الثالث ــذي اعتمــد يف دورت ، ال

 احلكومات والشركاء يف جدول أعمـال موئـل األمـم املتحـدة             ٢٠١١أبريل  /املعقودة يف نيسان  
تــراف بتعــدد نظــم احليــازة  علــى تعزيــز ضــمان احليــازة جلميــع شــرائح اجملتمــع مــن خــالل االع  

 مــن شــركاء الــشبكة ٨٠وقــد أقــر ذلــك أيــضا . واحتــرام هــذا التعــدد، وتعزيــز حقــوق احليــازة
االسـتعانة  ، الـذين أبلغـو عـن        ٢٠١١نوفمرب  /العاملية لوسائل استغالل األراضي يف تشرين الثاين      

طـار إدارة   ضمان احليـازة يف إ    مـن أجـل النـهوض بـ       األراضـي ختـدم الفقـراء،       بوسائل السـتغالل    
. ، دعم جملس اإلدارة وضع استراتيجية عامليـة جديـدة لإلسـكان           ٢٣/١٦ويف القرار   . األراضي

 بأنــشطة حبثيــة مكثفــة يف جمــال  ، بــدعم مــن عــدد مــن الــشركاء ،ويقــوم موئــل األمــم املتحــدة 
اإلسكان على الصعيد العاملي من أجل تقيـيم االجتاهـات اإلقليميـة والـديناميات والقـضايا ذات       

  . لة بقطاع اإلسكان على مدى العقود املاضية، وإمعان النظر فيهاالص
 ١٠ يف أفريقيـا والـشرق األوسـط؛ و           بلـدا  ١٧منـها   ( بلدا   ٣٣ ما إمجاليه    يقوم حاليا و  - ٦٦

يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب؛      بلدان  ٥ يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ؛ و     بلدان  
األحياء الفقـرية واالرتقـاء بأحواهلـا، وذلـك         انتشار  ملنع  يذ سياسات   بتنف) واحد يف أوروبا  بلد  و

وقد أكمل املوئل والشركاء، مبا يف ذلك معهـد البنـك الـدويل،             .  األمم املتحدة  بدعم من موئل  
والوكالة األملانية للتعـاون الـدويل، ومـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة وحتـالف املـدن، تنقـيح                    

 ،نـد ، والربازيـل، وتايل   إندونيسيا(تسعة بلدان   الفقرية يف   األحياء  بأحوال   األطر الوطنية لالرتقاء  
 هـذه   ، وجيـري أيـضا تكـرار      )واهلنـد ،  واملغـرب ،  لومبيـا وكو،  وشيلي،   وجنوب أفريقيا  ،وتونس
وقـد  ). وكينيـا ،  وغانـا ،  وسـاحل العـاج   ،  وبـنغالديش ،  إثيوبيـا ( يف مخسة بلـدان أخـرى        التجربة

ــه تــأثري إجيــايب علــى    أتــاح ذلــك فرصــة جيــدة لتبــادل    ــة القــدرات، وســيكون ل املعــارف وتنمي
  . رها على الصعيد القطريومبادرات منع انتشاالفقرية األحياء بأحوال االرتقاء 

عمليــات اإلخــالء القــسري، بــشأن لخــرباء لفريــق عقــده اجتمــاع رمسيــا وقــد اعتــرف   - ٦٧
ه الفريد يف تعزيز املـدن الـشاملة   ، بالتزام املوئل ودور٢٠١١سبتمرب /استضافه املوئل يف أيلول   و

املستدامة واملبادرات الفعالـة الراميـة إىل احليلولـة دون انتـشار            املدن  جلميع الفئات االجتماعية و   
وأوصـى املـشاركون بإضـفاء الطـابع الرمسـي علـى واليـة              . بأحواهلـا مع االرتقاء   الفقرية  األحياء  

الالئـق   فيمـا يتعلـق بـاحلق يف الـسكن            وخاصـة  -موئل األمم املتحدة يف جمال حقـوق اإلنـسان          
 وسلطوا الضوء علـى احلاجـة السـتخدام النـهج القـائم      -واحلق يف عدم التعرض لإلجالء قسرا       

ــرامج اإلســكان     ــوق يف وضــع سياســات وب ــى احلق ــز   . عل ــيح اســتراتيجيات تعزي ــضا تنق ومت أي
  .اإلعمال الكامل والتدرجيي هلذه احلقوق
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 املتعـددة   -دولـة   (، وبوليفيـا    إكوادور(التزمت مخسة بلدان    ويف منطقة جبال األنديز،       - ٦٨
بإعمـال حقـوق الـشعوب      ) ، وكولومبيـا  )ريـة  البوليفا -مجهورية  (، وبريو، وفرتويال    )القوميات

األصلية يف السكن الالئق من خالل عملية استعراض شـاملة للـسياسات، انطلقـت مـن مبـادرة                 
د احمللـي بـشأن حقـوق الـسكن وعمليـات صـياغة        حبثية بقيادة املوئل عززت النقاش على الصعي      

  .السياسات وأدوات التنفيذ
  

  احلد من املخاطر وإعادة التأهيل   - واو  
يوفر موئل األمم املتحدة واالستراتيجية الدوليـة للحـد مـن الكـوارث املـشورة واخلـربة            - ٦٩

مـدينيت  : وارثمتكـني املـدن مـن جماهبـة الكـ     ”: موضـوع بـشأن  محلـة عامليـة   تنظـيم   التقنية لدعم   
خطـوط  وضـع  وقد وضعت هذه احلملة عددا من األدوات واملنهجيات لتتيح للمدن       . “تستعد

األساس، وحتديد الثغرات يف التخطيط واالسـتثمار مـن أجـل احلـد مـن املخـاطر والتكيـف مـع                     
 ،مـن جماهبـة الكـوارث     املـدن   متكـن   ومت تنظيم مؤمتر وطين يف رواندا للتوعية بأمهيـة          . تغري املناخ 

ــوارث ونُ     ــار الكـ ــن أخطـ ــد مـ ــوم احلـ ــشاركني مبفهـ ــاطر يف   وتعريـــف املـ ــن املخـ ــد مـ ــج احلـ هـ
  . احلضرية املناطق
وأقام موئل األمم املتحدة عالقات مع شركاء اللجنة الدائمة املـشتركة بـني الوكـاالت       - ٧٠

، مبا يف ذلك اليونيسيف ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، ومنظمة األغذيـة والزراعـة      (
 ،االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية              و

ويعتمـد  ،  يف إعـادة اإلعمـار تـشكل األحيـاء منطلقـاً لـه             اً، وتـبىن هنجـ    )وبرنامج األغذية العـاملي   
بـها  وهـذه املنـهجيات، الـيت مت جتري    .  إشراك اجملتمعات احمللية يف عمليات التعداد      على منهجيات 

يف هــايييت، تعتمــدها حاليــا وكــاالت أخــرى تابعــة لألمــم املتحــدة، مــن بينــها املنظمــة الدوليــة    
  .املنظمات غري احلكوميةبعض  و،للهجرة
عدد من البلدان، مبـا يف ذلـك    اإلنسانية يف   ألعمال  الذي يقدمه املقر ل   دعم  تعزيز ال ومت    - ٧١

وإضـافة إىل   . ومال، والعـراق، وهـاييت    ، وباكستان، وسري النكا، والـسودان، والـص       أفغانستان
ذلك، مت عرض األعمال اليت يضطلع هبا موئل األمم املتحدة علـى الـصعيد القطـري يف سلـسلة            

والتخطيط احلـضري، مبـا يف ذلـك رسـالة          من الكتيبات عن األراضي واملمتلكات، واإلسكان،       
  . وئل بشأن الصوماليصدرها املإخبارية 

إعـادة إعمـار املنـاطق      املتعلقـة ب  يف تنقيح املبادئ التوجيهية     تحدة  األمم امل وشارك موئل     - ٧٢
الكــوارث باالشــتراك مــع األفرقــة العاملــة إلعــادة  اخلارجــة مــن نــاطق امل، و بــالكوارثاملنكوبــة

وقـد نـتج عـن ذلـك زيـادة اسـتخدام            . اإلعمار يف قطاعات اإلسكان يف البلدان املـذكورة آنفـا         
بـرامج  وئل من أجل تعزيـز إمـدادات امليـاه يف املنـاطق احلـضرية، و            املشورة التقنية اليت يقدمها امل    
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يف الـيت تقـوم هبـا       األنـشطة اإلنـسانية     إطـار   الصرف الـصحي واخلـدمات األساسـية يف         خدمات  
ــشؤون        ــم املتحــدة ل ــسيف ومفوضــية األم ــل اليوني ــسانية مــن قبي ــاطق احلــضرية وكــاالت إن املن

  . ومنظمة أوكسفامالالجئني 
  

  القدرات  وتنمية البحوث  - زاي  
 لقد أضحت التقـارير الرئيـسية الـصادرة عـن موئـل األمـم املتحـدة أدوات هامـة لنـشر                      - ٧٣

ويتزايـد  . صـعيد املـدن    اإلقليمـي والـوطين و     ينديالوعي والدعوة يف جمال السياسات على الـصع       
ناقـشات  ، الـيت تـؤثر يف امل      “حالة مدن العامل  ”تقارير  الطلب على النسخ اإلقليمية والوطنية من       

علـى سـبيل املثـال، كـان       فوالقرارات اخلاصـة بالـسياسة العامـة علـى الـصعيدين الـوطين واحمللـي                
تقرير حالة املدن املكسيكية عامال حمفزا لنقاش رفيع املـستوى حـول الـسياسات وحـصل علـى                  

  . تغطية إعالمية واسعة
رة عــرب الوســائط مقالــة منــشو ٥ ٣٦٠وقــد وردت اإلشــارة إىل التقــارير الرئيــسية يف   - ٧٤

  . مقالة نشرت على مواقع شبكية ٢١ ٠٠٠و ) ليزية فقطكباللغة اإلن(اإلعالمية 
مبادرة شركاء املوئل من اجلامعـات هبـدف تعزيـز التعلـيم            األمم املتحدة   موئل  بدأ  وقد    - ٧٥

يف اجملاالت احلضرية والبحوث احلضرية، وتنمية قـدرات الفنـيني يف الـشؤون احلـضرية وإسـداء       
ــة  املــ ــة اســتنادا إىل األدل ــشبكة  . شورة يف جمــال الــسياسات للحكومــات احمللي وقــد انــضم إىل ال
 جامعـة علـى مـستوى     ٢٠٠عضو من أعضاء هيئات التدريس يف أكثر من          ١ ٠٠٠يقارب   ما

وقامت الشبكة العاملية لرابطات تعليم التخطيط، الـيت متثـل تـسع رابطـات معنيـة بتعلـيم                  . العامل
 جامعـة يف عـضويتها،      ٣٠٠دين اإلقليمي والوطين تضم بدورها أكثر من        التخطيط على الصعي  

  . بتوقيع مذكرة تفاهم مع املوئل من أجل تعزيز تعليم التخطيط احلضري على مستوى العامل
 مؤســسة مــن مؤســسات التــدريب احلكوميــة، قــدم املوئــل الــدعم يف  ٢٧ومــن خــالل   - ٧٦

ومـن خـالل الـشراكة مـع معهـد األمـن            . حملليـة جمال تنمية القدرات من أجل تعزيـز الـسلطات ا         
علـى  للتـدريب   الشرطة للتنمية احلضرية، مت وضع منهج       برنامج  العام يف برشلونة والشركاء يف      
وبالنـسبة ألمريكـا الالتينيـة، مت وضـع برنـامج           . العامـة يف أفريقيـا    حفظ األمن يف أثناء األنـشطة       

ــشباب املعرضــني للخطــر     ــة احتياجــات ال ــل لتلبي ــسياسات احلــضرية     ،مماث ــز ال ــن خــالل تعزي م
 مـشاركا   ٦٠ملـا عـدده     وقدمت ثالث دورات تدريبيـة      . للتماسك االجتماعي والسالمة العامة   

مؤسسات الشرطة من أمريكا الالتينية والبلـدان األفريقيـة الناطقـة باللغـة اإلنكليزيـة وتلـك                 من  
  . الناطقة بالفرنسية
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بالتــدريب وتطــوير ل األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق ومت يف إطــار اجلهــود الــيت يبــذهلا موئــ   - ٧٧
ووضـعت  . مـع اجلامعـات   املوئـل   شـراكات   توسيع  القدرات يف جمال التنمية احلضرية املستدامة       

 مؤسسة من مؤسـسات التعلـيم   ٤٢وهي شبكة مكونة من ( ملدارس التخطيط ةفريقياألرابطة  ال
ــةتغــري املنــاخبــشأن منــهجا دراســيا ) العــايل يف جمــال التخطــيط   يعتمــد علــى ، واملــدن األفريقي

  . خربات املوئل، وتستخدمه حاليا يف تعليم التخطيط
ملـا عـدده    مؤسـسة بنـاء القـدرات األفريقيـة،         أحـد خـرباء     مبساعدة  قدم املوئل الدعم،    و  - ٧٨
 مؤسسة من مؤسسات التدريب احمللية والوطنية يف جمال تعزيز القدرة على صـياغة النتـائج                ٢٦

  . السلطات احملليةاليت تقوم هبا التخطيط أعمال رها جزءا ال يتجزأ من والنواتج باعتبا
متـنح شـهادة    فريقيـا مـن دورة دراسـية        أ بلدية يف شرق     ٢٠يزيد عن    وقد استفادت ما    - ٧٩

 مت اإلعـداد هلـا واإلشـراف عليهـا مـن قبـل مبـادرة اسـتراتيجيات                  ،يف دراسات التنمية احلـضرية    
يكتوريا بالتعاون مـع معهـد دراسـات اإلسـكان والتنميـة احلـضرية              تنمية املدن يف منطقة حبرية ف     

   .والدورة اآلن يف عامها الثاين. يف هولندا
  

  التمويل   -  سادسا
تتأثر قدرة املوئل على تنسيق تنفيذ جدول أعمال املوئل تأثرا كبريا مبستوى التربعـات                - ٨٠

مــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات ســيما مــا خيــص منــها مؤســسة األ املاليــة الــيت تــرد إليــه، وال
كـانون  يف  الوضـع املـايل للموئـل       وقد اتضح من    . البشرية والصناديق االستئمانية للتعاون التقين    

 مليــون دوالر، وكــان ٢٢٨,٦ أن جممــوع التربعــات احملــصلة قــد بلــغ   ٢٠١١ديــسمرب /األول
 غري خمصـصة، وهـو       مليون دوالر يف شكل تربعات     ١٧,٣: توزيع اإليرادات على النحو التايل    

 مليـــون دوالر؛ ٢٨,٥اهلـــدف الـــسنوي البـــالغ مقارنـــة ب يف املائـــة ٣٩مـــا ميثـــل عجـــزا قـــدره 
 مليــون دوالر يف شــكل مــوارد خمصــصة، وهــو مــا يتجــاوز اهلــدف الــسنوي البــالغ   ١٩٨,٦ و

ــدار  ١٢٦ ــون دوالر مبقــ ــة؛ و ٥٨ مليــ ــة   ١٢,٧ يف املائــ ــة العاديــ ــن امليزانيــ ــون دوالر مــ  مليــ
  . ةاملتحد لألمم
ــرادات        - ٨١ ــز يف اإليـ ــإن العجـ ــدف، فـ ــاوزت اهلـ ــد جتـ ــصة قـ ــرادات املخصـ ــم أن اإليـ ورغـ
وعلـى  .  قـد تطلـب مـن املوئـل أن يـوائم بـني النفقـات والـدخل الفعلـي          ، باملقارنة ،املخصصة غري

اجلانب اإلجيايب، مكنت زيادة اإليرادات املخصـصة املوئـل مـن التعـاون بـشكل أكثـر فعاليـة مـع                     
ملتحدة والشركاء اآلخرين يف تنفيذ جدول أعمال املوئـل علـى الـصعيد القطـري     وكاالت األمم ا  

  . خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وخاصة يف سياقات ما بعد الكوارث وما بعد الرتاع
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واليـة املوئـل علـى الـصعد        يف تنفيذ   كفاءة  الفعالية و وتوخيا لزيادة ال  وإضافة إىل ذلك،      - ٨٢
ــة والع  ــة واإلقليمي ــيده يف      القطري ــل وترش ــي للموئ ــتعراض اهليكــل التنظيم ــدء يف اس ــة، مت الب املي

  . الربامج وزيادة اإلنتاجيةاالتساق بني ، مع التركيز على حتسني ٢٠١١ عام
التنبـؤ بالوضـع االقتـصادي العـاملي ومـستويات          إدراكـا منـه لـصعوبة        ،املوئلسيستمر  و  - ٨٣

ــل،  ــذ اســتراتيجيته   يف التموي ــى تنفي ــشاط عل ــوارد   العمــل بن ــة امل ــن أجــل   اخلاصــة بتعبئ ــم م دع
 مع توسيع قاعدتـه مـن اجلهـات املاحنـة وتوطيـدها             ،االستدامة والقدرة على التنبؤ باملوارد املالية     

 مـع املؤسـسات املاليـة العامليـة         هأيـضا تعاونـ   املوئـل   وفيما يتعلق هبـذا، سيواصـل       . يف الوقت ذاته  
  .ظومة األمم املتحدة وخارجهاخرين داخل مناآلشركاء الواإلقليمية، وكذلك مع 

  
  التوصيات  -سابعا   

 النامجـة عـن     سبوقةاملـ بيئيـة غـري     القتـصادية و  االسياسية و الـ جتماعيـة و  االتغريات  للـ نظرا    - ٨٤
. العـاملي  مـن جانـب اجملتمـع        اً متـضافر   فـإن األمـر يلزمـه عمـال        ،حجم التوسع احلضري ووتريته   

 خمطط هلا أو من خـالل هنـج غـري مناسـبة وغـري      واجلزء األكرب من هذا النمو حيدث بطريقة غري    
مستدامة، مما يشكل حتديات كبرية أمام تنفيذ جدول أعمال املوئـل وبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة                  

  . املتفق عليها دوليا
ــة      - ٨٥ احتياجــات تلــيب ولــذلك، تــشجع احلكومــات علــى وضــع سياســات حــضرية وطني

ــة احلــضرية مــن خــالل   ــاطق املحتــسني ختطــيط  ) أ: (التنمي ــصميمةاحلــضرين وضــع ) ب(؛ ها وت
سياسات تشريعية متعلقة باألراضـي احلـضرية موجهـة لـصاحل الفقـراء، وأطـر حوكمـة مناصـرة            

فـرص عمـل    إجياد  سياسات فعالة يف جمال التنمية االقتصادية احمللية تؤدي إىل          األخذ ب ) ج(هلم؛  
فعـال للخـدمات األساسـية      اإليـصال ال  ) د( سيما للـشباب و    الئقة وأسباب للعيش الكرمي، وال    

  . سيما إىل اجملتمعات احمللية الفقرية احلضرية، وال
املـستدام يف حتقيـق التنميـة املـستدامة، وحتـول املـدن             التوسع احلـضري    ويف ضوء مسامهة      - ٨٦

التوســع أن تعــزز ، فــإن الــدول األعــضاء مــدعوة إىل  ةموائــل البــشريأهــم واملراكــز احلــضرية إىل 
لتنميـة  لور السلطات احملليـة فيمـا تنتهجـه مـن سياسـات وتـضعه مـن بـرامج           احلضري املستدام ود  

قيــام املــدن بــأدوار  ، ٢٠١٥عــام ا بعــد ملــاألمــم املتحــدة للتنميــة  أن تراعــى يف خطــة الوطنيــة، و
  . مجيع الفئات االجتماعيةمستدامة بيئياً ذات إنتاجية اقتصادية تشمل 

 الـذي قـررت فيـه اجلمعيـة         ٦٦/٢٠٧لعامـة    مـن قـرار اجلمعيـة ا       ٢ومع مراعـاة الفقـرة        - ٨٧
ــة احلــضرية املــستدامة      يف ) املوئــل الثالــث(عقــد مــؤمتر ثالــث لألمــم املتحــدة لإلســكان والتنمي

، يــتم تــشجيع الــدول األعــضاء علــى البــدء يف إجــراءات شــاملة علــى الــصعيدين     ٢٠١٦ عــام
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، القائمـة عريـضة   البكات  شالـ استعداداهتا للموئل الثالـث، باسـتخدام       إطار  الوطين واإلقليمي يف    
املهنيـة،   ملوئـل امن قبيل جلان املوئـل الوطنيـة، والرابطـات التابعـة للـسلطات احملليـة، ومنتـديات                  

ميكنـها أن تقـدم     ع الـدول األعـضاء الـيت        شجَّوتُـ . ومنظمات الـشباب ومنظمـات اجملتمـع املـدين        
قــدمي الــدعم للعمليــة ، ت علــى أن تفعــل ذلــك، مبــا يــشملالــدعم املــايل للمــؤمتر الثالــث للموئــل
  .التحضريية ومشاركة أقل البلدان منوا
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	2 - أجرى موئل الأمم المتحدة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، استعراضا مستفيضا للظروف والاتجاهات الناشئة في المجال الحضري من أجل زيادة الفعالية في تنسيق تنفيذ جدول أعمال الموئل. ففي الربع الأخير من عام 2011، بلغ عدد السكان في العالم حدّ السبعة بلايين. وجاء هذا الحدث التاريخي بعد مرور 12 عاما على بلوغ حدّ الستة بلايين. ويقع معظم النمو السكاني العالمي (93 في المائة) في البلدان النامية. وفضلا عن ذلك، يُتوقع أن يكون كل النمو السكاني المستقبلي في المناطق الحضرية، وأن يكون في معظمه في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
	3 - ومن بين كل 10 سكان حضريين في العالم يوجد اليوم أكثر من 7 في البلدان النامية، التي يوجد بها أيضا 82 في المائة من سكان العالم. ومن بين سكان المدن الجدد والذين سيضافون يوميا إلى السكان الحضريين في العالم فيما بين عامي 2012 و 2015، والبالغ عددهم 006 187 نسمة سيولد 91.5 في المائة، أو ما يعادل 213 171 نسمة في البلدان النامية.
	4 - ومع ذلك، وعلى عكس المفهوم السائد، لم تعد الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية هي العامل الأساسي المؤثر في نمو السكان الحضريين في البلدان النامية. فاليوم، تمثل الزيادة الطبيعية حوالي 60 في المائة من نمو السكان الحضريين، بينما يمثل تحول المستوطنات الريفية إلى مراكز حضرية، وهي عملية تعرف باسم ”إعادة التصنيف“، حوالي 20 في المائة.
	5 - وتُبرز هذه الأرقام مدى تزايد اتجاه سكان العالم للعيش في المناطق الحضرية. ورغم كل هذا الوضوح في الاتجاهات، ورغم الفوائد التي تنتج عن التوسع الحضري، فقليلة هي الحكومات التي تضع، ردا على ذلك، سياسات وتشريعات وعمليات تنظيمية كافية تسمح بالاستفادة القصوى مما تتيحه هذه الظاهرة من إمكانات. وفي عام 2009، أبلغت نسبة تفوق ثلثي بلدان العالم (67 في المائة) بأنها قد نفذت سياسات لخفض تدفقات المهاجرين من المناطق الريفية إلى المدن، أو حتى لعكس مسار هذه التدفقات.
	6 - وقد دأب موئل الأمم المتحدة في تقريره الأساسي، وهو التقرير الذي يصدر عن حالة مدن العالم، على بيان المدى الحقيقي لما بلغه الفقراء في المناطق الحضرية من حرمان، حيث أنه بدّد اعتقادا ساد لأمد طويل، هو أن هؤلاء الفقراء يعيشون في ظروف أفضل من الفقراء من المناطق الريفية.
	7 - ويعد فهم الحاضر والآجل من اتجاهات النمو الديمغرافي الحضري أساسيا إذا أريد تصميم سياسات واستراتيجيات ملائمة وتعميم تنفيذها لتحقيق الاستفادة القصوى من التوسع الحضري. ويشمل هذا الأمر الاستفادة من الفرص، ووضع سياسات أفضل على الصعيد الإقليمي وصعيد المناطق الحضرية، وتقديم الخدمات، وإيجاد فرص العمل، والتخطيط للمستقبل.
	8 - ورغم أن العالم النامي لديه نماذج حضرية مختلفة، فإن قوى السوق تؤدي إلى استنساخ أنماط المشهد الحضري. ومن بين السمات المميزة في هذا الصدد التوسع الخارجي للمدن الذي يتجاوز بكثير حدودها الإدارية التاريخية، وهو ما يعود بشكل كبير إلى استخدام السيارات وإلى المضاربة العقارية. وفي العالم النامي، يتسم عدد كبير من المدن بأنماط نمو مستهلك للأراضي في الضواحي، ما تمتد في أحيان كثيرة إلى الضواحي الأبعد. وبينما زاد عدد السكان الحضريين في العالم من 1.98 بليون إلى 2.84 بليون نسمة في الفترة من عام 1985 إلى عام 2000، وهي زيادة نسبتها 44 في المائة، اتسعت مساحة المدينة المتوسطة من 000 13 هكتار إلى 000 33 هكتار خلال فترة الخمسة عشر عاما نفسها، وهي طفرة نسبتها 154 في المائة.
	9 - ويشكل الزحف العمراني ونسب الكثافة المنخفضة سمتين تثقلان كاهل السلطات الوطنية والمحلية، حيث إن تكلفة إنشاء البنيات الأساسية وصيانتها لا تُؤخذ على نحو كامل في الاعتبار عند اتخاذ القرارات العمرانية. وينتج عن ذلك أنماط استهلاك للأراضي يتسم بالإسراف، وتضييع لأراض زراعية غالبا ما تكون خصبة، وزيادة في الاتكال على السيارات الخاصة للتنقل.
	10 - وقد عجزت معظم الخطط الحضرية والنظم الرقابية في العالم النامي عن تفادي التحول السريع للأراضي الريفية إلى أراض للاستخدام الحضري في ضواحي المدن، وهكذا أصبحت إعادة تصنيف المستوطنات من مستوطنات ريفية إلى مستوطنات حضرية هي العامل الثاني المحدد للنمو الحضري في العالم النامي في الوقت الراهن. وهذا يفسر أيضا توسع المدن على نحو لا حدود له فيما يبدو.
	11 - ونتيجة لذلك، تظل عدة مدن اليوم قليلة الترابط، وتصعب فيها الحركة وإمكانيات الوصول، وتعاني من ضعف التكامل في استخدامات الأراضي، ومن الكثافة ومشاكل النقل. ولا أحد تخفى عليه عواقب هذه الاختلالات، وهي: اختناق المرور، والطول المفرط لمدد التنقل، والتلوث، وتزايد الفوارق وارتفاع نسب الفقر في المناطق الحضرية مما يشوه نسيجها. وعلاوة على ذلك، تزيد المدن غير المترابطة الأنحاء والمشتتة وذات الكثافة المنخفضة من تكاليف البنيات الأساسية العامة، كما تزيد استهلاك الطاقة، وهو ما يضيف إلى الطابع غير المستدام لهذه المدن.
	12 - وتداعيات الاستنتاجات الواردة أعلاه واضحة. ولم يعد من الممكن التصرف كما لو كان التوسع الحضري العشوائي سيؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة للجميع. فنحن إذا فعلنا ذلك إنما نجعل أنفسنا عرضة لاضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، مع كل ما يستتبعه الأمر من آثار على السلام والنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
	13 - وفي حين أن إحدى غايات الأهداف الإنمائية للألفية، وهي تحقيق تحسين كبير في حياة ما لا يقل عن 100 مليون من سكان الأحياء الفقيرة، قد تحققت في عام 2010، فقد كان 62 في المائة من السكان الحضريين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يسكنون الأحياء الفقيرة، واحتلت منطقة جنوب آسيا المرتبة الثانية بنسبة قدرها 35 في المائة، وتلتها منطقة جنوب شرق آسيا بنسبة قدرها 31 في المائة. ويلزم مضاعفة الجهود لتحسين حياة فقراء حضر في مدن العالم النامي.
	14 - ولهذا السبب، اعتمد مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة، في دورته الثالثة والعشرين المعقودة في الفترة من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 2011، قرارا يشجع البلدان على تعداد سكانها في الأحياء الفقيرة وتحديد أهداف واقعية، على الصعيد الوطني وصعيد المحافظات والصعيد المحلي، لتحسين حياة سكان الأحياء الفقيرة، تتجاوز حدود هذه الغاية من غايات الأهداف الإنمائية للألفية.
	ثالثا- صياغة استجابة أكثر فعالية وتنسيقا
	15 - واصل موئل الأمم المتحدة الدعوة إلى وضع إجراءات أكثر فعالية وتنسيقا للتصدي لتحديات التوسع الحضري الراهنة، وذلك من خلال أمور من بينها التعاون مع غيره من وكالات منظومة الأمم المتحدة بشأن تنسيق السياسات والبرامج، بما يشمل اتساق السياسات والترتيبات المؤسسية وتنفيذ البرامج على الصعيد القطري. ويشارك الموئل في آليات التنسيق المشتركة بين الوكالات ويسهم فيها، وذلك من خلال قنوات منها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق ولجانه الثلاث: اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية. وهو أيضاً عضو في اللجنة التنفيذية للشؤون الإنسانية، واللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	16 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك موئل الأمم المتحدة، إلى جانب سائر الوكالات التابعة للأمم المتحدة، في المناقشات المتعلقة بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 وأسهم فيها، وذلك في إطار فريق العمل التابع للأمم المتحدة الذي أنشئ لتلك الغاية. وقد أبرز إسهام موئل الأمم المتحدة جانبين من جوانب التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل، وهما: مساهمة التوسع الحضري المستدام في التنمية المستدامة، ودور السلطات المحلية في هذه العملية. وكما سبقت الإشارة، فإن التغيرات الديموغرافية والاقتصادية التي حدثت في العقدين الماضيين حولت المدن والمراكز الحضرية إلى أهم الموائل البشرية. ونتيجة لذلك، يؤثر نمط النمو الحضري تأثيرا حاسما في العمليات المؤدية إلى تحقيق التنمية المستدامة. ولذلك، فمن المهم للغاية، أكثر من أي وقت مضى، أن تتآزر الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة لتعزيز التوسع الحضري المستدام. وقد أخذت المدن في اقتصادات العالم الناشئة تتحول إلى محركات للاقتصاد العالمي، بينما أخذت موارد الكوكب تستنفذ بسرعة. ويجب التعجيل بإيجاد سبل لتحقيق مزيد من النمو المنصف اقتصادياً واجتماعيا دون تكبد المزيد من التكاليف البيئية. وتشكل المدن وأطرها المكانية وهياكلها الأساسية ونظم حكمها أداة رئيسية لتحقيق هذا التحول.
	17 - وفي أعقاب ما خلص إليه استعراض الأقران الذي أجري لخطة موئل الأمم المتحدة الاستراتيجية والمؤسسية المتوسطة الأجل للفترة 2008-2013، قُدِّم عدد من التوصيات لتحسين فعالية الأعمال التشغيلية والمعيارية التي يقوم بها الموئل. وفي معرض تنفيذ توصيات الاستعراض، وكجزء من مبادرة إصلاحية انطلقت في بداية العام 2011، حدد موئل الأمم المتحدة ثلاثة مجالات ذات أهمية استراتيجية في تنفيذ جدول أعماله، وهي: التخطيط والتصميم الحضريان، والتشريع الحضري وشؤون الأراضي والحكم، والاقتصاد الحضري، بما في ذلك مالية البلديات. وتوفر هذه المجالات أطراً هامة لزيادة كفاءة وفعالية أداء الخدمات الأساسية، والإسكان، والارتقاء بالأحياء الفقيرة، فضلا عن الاستجابة بصورة فعالة إلى الكوارث، سواء كانت طبيعية أو تسبب فيها الإنسان. وسيتمكن موئل الأمم المتحدة، من خلال زيادة التركيز والانخراط مع شركائه في هذه المجالات من الاستجابة للتحديات والفرص التي تشكل مدن القرن الحادي والعشرين بطريقة كلية وأكثر استراتيجية. وتركز أيضا الجهود المبذولة حالياً على وضع آليات منقحة لتوظيف الشراكات الرئيسية في دعم نهج توحيد أداء الأمم المتحدة. 
	رابعا - الشراكات الاستراتيجية على الصعيد العالمي
	ألف - مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
	18 -  اعتمد مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة، في دورته الثالثة والعشرين، القرار 23/17 المتعلق بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال زيادة فرص الحصول بصورة متكافئة على الأراضي والسكن والخدمات الأساسية والبنى التحتية. ويشجع هذا القرار الحكومات وشركاء جدول أعمال الموئل على إدراج مسألة التنمية الحضرية المستدامة في مساهماتها في العملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في ريو دي جانيرو في البرازيل (ريو+20). وفي إطار متابعة هذا القرار، أجرى موئل الأمم المتحدة استعراضا دقيقا للثغرات والتحديات الناشئة المنبثقة عن تنفيذ جدول أعمال القرن 21 منذ عام 1992. واستنادا إلى هذا الاستعراض، اقترح الموئل ثمانية أهداف للتنمية الحضرية المستدامة ينبغي معالجتها، وهي: السياسات الحضرية الوطنية؛ والتخطيط والتصميم الحضريان؛ والأحياء الفقيرة؛ والفضاء الحضري؛ والإيكولوجيا الحضرية؛ والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات في الحضر؛ والطاقة والتنقل في الحضر؛ وتوفير فرص العمل في الحضر. وقد عمل موئل الأمم المتحدة أيضا على إبراز الأهمية الحاسمة التي تتسم بها المدن فيما يتعلق بالإطار المؤسسي للتنمية المستدامة.
	19 - وفي شراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، جمع موئل الأمم المتحدة قادة الحكومات والشبكات المحلية والإقليمية لصياغة وثيقة معنونة ”رسائل مشتركة من الحكومات المحلية ودون الوطنية“. وتتضمن الوثيقة توصيات لتحقيق هدف التوسع الحضري المستدام، وتم تقديمها إلى الأمين العام بحضور الدول الأعضاء المنتمية إلى مجموعة أصدقاء المدن المستدامة. 
	باء - مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 
	20 - في القرار 66/207، قررت الجمعية العامة أن تعقد مؤتمراً ثالثاً للأمم المتحدة معنيا بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) لتنشيط الالتزام العالمي بالتحضر المستدام، يركز على تنفيذ ”جدول أعمال حضري جديد“.
	21 - وبدأ موئل الأمم المتحدة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير في إعداد خريطة طريق للمشاورات مع الدول الأعضاء والدوائر المعنية في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ترقبا لقيامه بدور هام في مؤتمر الموئل الثالث. واستجابة لاشتراط تناول نطاق وطرائق وشكل وتنظيم مؤتمر الموئل الثالث بأكثر ما يمكن من الكفاءة والفعالية، سيستغل موئل الأمم المتحدة فرصة عقد الدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي في نابولي في إيطاليا من 1 إلى 7 أيلول/سبتمبر 2012 للبدء في العملية التشاورية مع الدول الأعضاء وشركاء جدول أعمال الموئل. وقد تم إطلاق المنتدى الإلكتروني المسمى ”حوارات تغيير المدن“ كوسيلة لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في المناقشات الحاسمة المتعلقة بأعمال التحضير لمؤتمر الموئل الثالث. 
	22 - ونظرا للهدف الطموح الذي وضعته الجمعية العامة، وهو تحديد ”جدول أعمال حضري جديد“، فإن الدول الأعضاء مدعوة إلى البدء في تنظيم عمليات وطنية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل، ولتحديد التحديات الرئيسية والدروس المستخلصة منذ عقد مؤتمر الموئل الثاني في عام 1996. 
	جيم - اليوم العالمي للموئل
	23 - ركز اليوم العالمي للموئل، الذي جرى الاحتفال به عالميا في أغواس كالينتيس في المكسيك في تشرين الأول/أكتوبر 2011، على موضوع المدن وتغير المناخ. وعُقد مؤتمر لرابطة مدارس التخطيط في أمريكا اللاتينية للاحتفال بهذه المناسبة، وركز على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المخططون والجامعات في التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره.
	24 - وبمناسبة اليوم العالمي للموئل، صدر التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية لعام 2011: المدن وتغير المناخ. ويوضح التقرير، الذي أعد بإسهام عدد من الجامعات ومؤسسات البحث من جميع مناطق العالم، العلاقة بين المستوطنات البشرية وتغير المناخ، ويقترح سبلاً تمكّن المدن والبلدات التي لم تعتمد بعد سياسات متعلقة بتغير المناخ من البدء في ذلك. وقد زاد توافر التقرير باللغات الرسمية الست للأمم المتحدة في سهولة الحصول عليه واستخدامه من جانب الحكومات وشركاء جدول أعمال الموئل ومؤسسات البحث والتدريب. وقد جرى الاحتفال باليوم العالمي للموئل في ما مجموعه 250 مناسبة في عدد كبير من البلدان.
	دال - المنتدى الحضري العالمي
	25 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بدأت أعمال التحضير للدورة السادسة للمنتدى الحضري العالمي. ويشكل المنتدى منبرا يمكن فيه لشرائح المجتمع المتنوعة أن تتناقش بشأن مختلف طرق بناء مستقبل حضري أكثر ازدهارا لمدن العالم والحفاظ عليه، وأن تتعرف على هذه الطرق وتمارسها وتتفق بشأنها وتتحاور حولها. ويرتقب أن يحدد المشاركون مبادرات والتزامات يمكن تنفيذها بفعالية لإيجاد مدن أكثر تمثيلا وعدلا واستدامة وإنسانية. وستبدأ الدورة السادسة بنقاش عالمي عبر الإنترنت حول مختلف المسائل المتصلة بالمستقبل الحضري للمدن وازدهارها. ويراد بالمنتدى أيضا أن يكون فرصة للنظر من جديد من خلال حوار مفتوح في الطريقة التي يسهم بها موئل الأمم المتحدة وشركاؤه في توجيه وإغناء العمل المتعلق بسياسات التوسع الحضري المستدام.
	26 - والمنتدى، الذي يعقد مرة كل سنتين، هو من أكثر التجمعات انفتاحاً وشمولاً على الساحة العالمية. وهو يجمع بين قادة الحكومات، والوزراء، ورؤساء البلديات، وأعضاء الرابطات الوطنية والإقليمية والدولية، والحكومات المحلية، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، والمهنيين، والجامعيين، والمنظمات النسائية الشعبية، والشباب، وجماعات سكان الأحياء الفقيرة، بصفتهم شركاء في العمل من أجل مدن أفضل. ومن خلال المنتدى، تتاح لشركاء جدول أعمال الموئل فرص المشاركة في ما يقارب 200 مناسبة من أجل التواصل وتبادل أفضل الممارسات والتعلم من بعضهم البعض.
	هاء - الحملة الحضرية العالمية
	27 - استمر تنفيذ الحملة الحضرية العالمية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وتشكل هذه الحملة شراكة حافزة وقادرة على إحداث تحول، يراد منها إشراك المجتمع المدني وقطاع الأعمال التجارية وأوساط الباحثين والحكومات المحلية والوطنية في حركة عالمية تنهض بجدول الأعمال الحضري من خلال رؤية إيجابية وفهم للمنافع الهائلة التي توفرها المدن.
	28 - ويشارك الآن في هذه الحملة أكثر من 50 شريكا، من بينهم مختصون، بالإضافة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقد ربطت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة حملاتها العالمية بها. والتزمت ثماني منظمات جامعة (من خلال مذكرات تفاهم) بالانضمام إلى الحملة بناء على الأعمال والمبادئ المتفق عليها المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة. وقد انضمت إليها شبكتان هما سيتيسكوب (مطبوعة)، وأخبار بلدان الجنوب (إلكترونية)، بغرض الترويج لرسائل ومبادئ الحملة.
	29 - وتشمل المنجزات التي تحققت حتى اليوم إنشاء منبر للحملة على الإنترنت لتقاسم المعلومات وتبادل المعارف؛ وإصدار مواد للحملة، وإعداد مجموعة الحملة ومبادئها التوجيهية بناء على توصيات اللجنة التوجيهية للحملة والأمور التي تقرها؛ وإضافة شركاء وراعين جدد مهمين.
	واو - رابطات السلطات المحلية
	30 - لا تزال تنمية قدرات السلطات المحلية تشكل إحدى أولويات تلك الرابطات، باعتبار تلك السلطات شريكة في تنفيذ ولاية موئل الأمم المتحدة. وقد أشار تقييم أجري في نهاية عام 2011 إلى أن تعزيز القدرات نتج عنه تجهيز 12 من رابطات السلطات المحلية ومؤسسات التدريب الحكومية الإقليمية أو العالمية لتتمكن من الترويج للتوسع الحضري المستدام.
	31 - ومن خلال لجنة الأمم المتحدة الاستشارية المعنية بالسلطات المحلية، التي يتولى موئل الأمم المتحدة مهام الأمانة العامة لها، قام رئيس بلدية اسطنبول، الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، بقيادة الجهود المبذولة لتنفيذ برنامج عمل مدته أربع سنوات يسعى إلى إدخال المبادئ المستدامة والممارسات السليمة، الخاصة بمجالات من قبيل التنقل الحضري وإيجاد فرص العمل وزيادة الإنتاجية المحلية والقدرة على التكيف مع الظروف البيئية وتمويل البلديات، في أنشطة التخطيط والإدارة والحوكمة للمدن المنتسبة إلى عضوية اللجنة والمنظمة غير الحكومية. 
	32 - وقد ساعد موئل الأمم المتحدة رؤساء بلديات وسلطات محلية من شتى أنحاء العالم في إعداد بيان بشأن قدرة المدن على التكيف، في إطار الاجتماع الثالث للمنتدى العالمي للحد من أخطار الكوارث الذي عقد في جنيف في أيار/مايو 2011. وقد دعا الاجتماع إلى تأسيس أمانة دائمة للحملة تحمل اسم ”تمكين المدن من مجابهة الكوارث - مدينتي تستعد“.
	زاي - الشباب
	33 - عقد منتدى ”شباب 21“ من 15 إلى 18 آذار/مارس 2012 في نيروبي. وكان العنصر الأول للمنتدى عبارة عن مشاورة دولية بين أصحاب مصلحة متعددين قادها موئل الأمم المتحدة وخُصصت لتعزيز انخراط الشباب ومشاركتهم ضمن منظومة الأمم المتحدة. وكانت الجلسة بمثابة مشاورة بين الشباب لتحديد الشواغل والتوصيات ذات الصلة لكي ينظر فيها الأمين العام. 
	34 - وركز العنصر الثاني من المنتدى على القيادة الشبابية العالمية في مجال الحوكمة، وأفسح مجالا لقيام 300 من الشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة بوضع أنشطة وآليات يمكن للشباب من خلالها أن يشاركوا مباشرة في أنشطة الحوكمة وصنع القرار على المستوى العالمي، وهي أمور ضرورية لتعزيز المواطنة الديمقراطية وضمان مشاركة الشباب على نحو فعال.
	35 - وواصل موئل الأمم المتحدة تعزيز مشاركة شباب المناطق الحضرية في وضع استراتيجيات فعالة لمعالجة القضايا التي تؤثر عليهم. وقد ساهم استخدام فنانين شباب محترفين في رفع مستوى الوعي العالمي بجدول أعمال شباب المناطق الحضرية. وعمل برنامج موئل الأمم المتحدة عن كثب، من خلال مبادرة رسل الحقيقة، مع عدد من أكثر الفنانين والموسيقيين شعبية في العالم، وذلك للتوعية بطائفة متنوعة من القضايا من بينها حقوق المرأة وأوضاع الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية. وقد جرى ترشيح أربعة من شباب المبعوثين خلال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس إدارة برنامج موئل الأمم المتحدة. كذلك عين موئل الأمم المتحدة عددا من الممثلين السينمائيين المشهورين دوليا من الأوساط السينمائية التي يطلق عليها ”بولي وود“ و ”نولي وود“، في الهند ونيجيريا على التوالي، للعمل على تمكين الشباب في مجتمعاتهم.
	36 - وواصل برنامج موئل الأمم المتحدة تأكيد دوره بوصفه إحدى الوكالات الرائدة في إدراج مسألة شباب المناطق الحضرية في جدول الأعمال العالمي، مبرزا مساهمة الشباب في التنمية الحضرية المستدامة من خلال المنبر الإقليمي لتجمع شباب المناطق الحضرية الذي عقد في أبوجا في تموز/يوليه 2011. واجتذب ذلك الحدث عددا من كبار المسؤولين الحكوميين، ومنظمات غير حكومية، وممثلين عن السلطات المحلية وأكثر من 300 شاب وشابة من 23 بلدا أفريقيا. ومن خلال موضوع ”الشباب والازدهار في المدن“ تبادل المشاركون الدروس المستفادة والممارسات المثلى المستقاة من مبادرات الشباب والسياسات الحكومية التي تشجع توظيف الشباب ومشاركتهم في عدد من المجالات المتعلقة بالاقتصاد والبيئة والإنصاف في المناطق الحضرية.
	37 - وقد عمل برنامج موئل الأمم المتحدة عن كثب مع اللجنة الأوليمبية الدولية على دعم عدد من مشاريع الشباب والرياضة في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وكينيا، ونيبال، وذلك في سياق برامج موئل الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. وكجزء من عمل برنامج موئل الأمم المتحدة للتشجيع على إيجاد مدن أكثر أمنا، جرى توزيع نحو مليون كرة قدم تبرعت بها شركة هايونداي للسيارات في بلدان أفريقيا. وعزز المشروع تنمية الشباب باستخدام الرياضة كأداة لتمكين الشباب، كما شجع إشراك الشباب في التنمية الحضرية.
	38 - ونُظمت ثلاث حلقات عمل إقليمية لبناء القدرات، حضرها 61 من منسقي مشاريع الشباب الذين سبق أن استفادوا من صندوق شباب المناطق الحضرية لعام 2010. وقد عزز التدريب في مجالي الإدارة المالية وإدارة شؤون المشاريع قدرات المنسقين لكي يتمكنوا من إدارة مشاريعهم على نحو أفضل، ويحققوا معدلات أعلى للنجاح.
	39 - يشكل تجهيز تقرير حالة الشباب في المناطق الحضرية أحد النتائج الرئيسية لأعمال برنامج موئل الأمم المتحدة التي تتناول الشباب. وسيصدر تقرير الفترة 2012-2013 خلال الدورة السادسة من المنتدى الحضري العالمي.
	حاء - تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	40 - واصل برنامج موئل الأمم المتحدة من خلال خطة عمل المساواة بين الجنسين الدعوة إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتعزيزه وبناء القدرات المتعلقة به عن طريق طائفة من الأنشطة وبرامج التمكين المتنوعة. وكان تقرير المساواة بين الجنسين من أجل مدن أذكى: التحديات والتقدم، الذي نشر في شباط/فبراير 2010، أحد أكثر مطبوعات موئل الأمم المتحدة قراءة.
	41 - وواصل برنامج موئل الأمم المتحدة مشاركته في شبكة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، وفي الشبكة المعنية بالمساواة بين الجنسين الخاصة بلجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي. وتتمثل مجالات الشراكة والتعاون الأخرى في السياسة المتبعة على نطاق منظومة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويساهم برنامج موئل الأمم المتحدة في مشروع مجموعة المؤشرات. 
	42 - ودشنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وموئل الأمم المتحدة برنامجا عالميا مشتركا بشأن تهيئة مدن صديقة وآمنة ومستدامة للجميع. ويمكّن البرنامج السلطات المحلية، والمناصرين لحقوق المرأة والشباب والطفل من اتخاذ إجراءات لزيادة الأمان ومنع العنف أو الحد منه في مدنهم وأحيائهم السكنية. وقد اقتُرحت المدن الشريكة التالية للمرحلة الأولى من البرنامج: بيروت الكبرى، ودوشانبي، وحاضرة مانيلا، ومراكش بالمغرب، ونيروبي، وريو دي جانيرو، وسان خوسيه، وتيغوسيغالبا.
	43 - وقد نجح برنامج موئل الأمم المتحدة المتعلق بالمياه والصرف الصحي في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطته. كذلك عملت المنظمة على أن تتاح للمرأة إمكانية التمتع بأمن الحيازة وتصدت للأوجه الهيكلية لانعدام المساواة، مثل تشريعات الأراضي والإسكان التي تميز ضد المرأة. وقد أدى العمل في مجالي الحوكمة والأمن في المدن إلى طرح مشكلة ”عدم الالتفات للاعتبارات الجنسانية“ داخل المؤسسات الحكومية المحلية.
	طاء - التعاون فيما بين بلدان الجنوب
	44 - تم، في إطار برنامج النقل الحضري المستدام، تعزيز الوعي بأهمية السياسات والاستثمارات بالنسبة لاستدامة الهياكل الأساسية للنقل الحضري في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، كما تعمَّق التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب وكذلك فيما بين بلدان الجنوب. وقدم موئل الأمم المتحدة الدعم لمشاركين من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا في مؤتمر فيلو - سيتي العالمي للعام 2011، وهو أول مؤتمر عالمي للتنقل بالدراجات.
	45 - وفي عام 2011، تم تدشين مختبر ميدايين الذي يتضمن 10 ممارسات مثلى في مجالات سلامة المناطق الحضرية وتحسين أحوال الأحياء الفقيرة والمشاريع المتكاملة للتنمية المستدامة في المناطق الحضرية، وذلك في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يروج له موئل الأمم المتحدة.
	46 - ووضع موجز لممارسات السلامة في المناطق الحضرية في 31 بلدية، وكذلك موجز لعشر ممارسات جيدة في مجال أمن المناطق الحضرية ومشاريع تحسين أحوال الأحياء الفقيرة (المدمجة في التنمية المستدامة للمناطق الحضرية). ونشر الموجزان كجزء من أنشطة التعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقد أدت التجارب المكتسبة والنجاحات التي تحققت في العديد من بلدان الجنوب إلى توفير حافز مهم لبلدان الجنوب الأخرى ومنحتها أفكارا ووسائل للتصدي لشواغل وتحديات مشابهة.
	47 - وأقرت أربع وعشرون دولة عربية وأفريقية إطارا إقليميا لرعاية التعاون الدولي من أجل تحسين فرص الحصول على خدمات السلامة العامة في تلك الدول، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب في قضايا أمن المناطق الحضرية.
	ياء - ”توحيد الأداء“
	48 - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، ظل موئل الأمم المتحدة نشطاً في ستة من البلدان التجريبية الثمانية التي تطبق نهج ”توحيد الأداء“ هي: باكستان وجمهورية تنزانيا المتحدة والرأس الأخضر ورواندا وفييت نام وموزامبيق. واضطلع مديرو برامج الموئل الوطنية بدور القيادة في المهمة المعقدة المتمثلة في تخطيط البرنامج المشترك وتنفيذه. وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، أظهر تقييم لأداء موئل الأمم المتحدة في تلك البلدان أن المبادرة زادت من أثر أنشطة الدعوة الجارية، وسلطت مزيدا من الضوء على جدول أعمال الموئل، وأتاحت فرصاً لتعزيز أثر البرامج القطرية، في شراكة مع الحكومات المضيفة، ولتوسيع نطاق الأنشطة والموارد المالية لتحقيق الهدف المتمثل في التوسع الحضري المستدام.
	خامساً - بناء القدرات والخدمات الاستشارية التقنية
	ألف - التشريعات والأراضي والحوكمة في المناطق الحضرية
	49 - واصل موئل الأمم المتحدة تعبئة ودعم الحكومات وشركاء جدول أعمال الموئل من أجل تنفيذ سياسات معززة لإدارة الأراضي والإسكان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، كان ما مجموعه 37 بلداً (مقارنة بما عدده 33 بلداً في عام 2010) بصدد إعداد إصلاحات في مجالي الأراضي والإسكان، أو تنفيذها أو استكمالها بدعم من موئل الأمم المتحدة. والبلدان الجديدة هي بوروندي، حيث أسفر تنقيح سياسات إدارة الأراضي عن الموافقة على سياسة جديدة؛ وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يجري ربط برامج الوساطة الخاصة بالأراضي بسياسات وإدارة الأراضي على الصعيدين الوطني والمحلي؛ والعراق، حيث يجري استخدام حيازة الأراضي لضمان توفير السكن اللائق؛ وجنوب السودان، حيث يتم تنمية قدرة مفوضية الأراضي على تسوية النزاعات المتعلقة بالأراضي.
	50 - ومع اعتماد مجلس الإدارة للقرار 23/17، قامت الدول الأعضاء بوضع الإسكان من جديد في جوهر التنمية الحضرية المستدامة، من خلال الدعوة إلى وضع استراتيجية عالمية جديدة للإسكان تدمج سياسات الإسكان في استراتيجيات التخطيط الحضري والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعم.
	51 - وينتظر أن تحصل الفئات الضعيفة في أفريقيا على الأراضي بشكل أكثر إنصافاً، بفضل خطة تنفيذ مبادرة السياسات المتعلقة بالأراضي التي وضعتها، خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، مفوضية الاتحاد الأفريقي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومصرف التنمية الأفريقي، بدعم من موئل الأمم المتحدة. وفي عام 2011، وافق على الإطار العام للمبادرة ومبادئها التوجيهية رؤساء الدول الأفريقية، والجماعات الاقتصادية الإقليمية (الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجماعة شرق أفريقيا، والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي).
	باء - التخطيط والتصميم الحضريان
	52 - أثناء عام 2011، تم إحراز بعض التقدم نحو زيادة فعالية تشريعات وأدوات التخطيط التي يمكن أن تساعد المدن على النهوض بتخطيط أنشطتها العمرانية المقبلة بطريقة مستدامة، من خلال اتخاذ قرارات حكومية دولية ومبادرات وطنية في مجال السياسات، لا سيما في مجالات التخطيط الحضري، والمدن الأكثر أمانا، والتصدي لأوجه الضعف إزاء تغير المناخ وتدهور البيئة.
	53 - وساهم موئل الأمم المتحدة، بوصفه عضواً في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في إعداد التقرير التقييمي الخامس للهيئة. وسيكون التقرير مرجعاً هاماً للمناقشات والمفاوضات الجارية بشأن تغير المناخ.
	54 - وساهم أيضاً موئل الأمم المتحدة في الجهود الإقليمية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ، وتعميم الدروس المستفادة بأن نظّم حلقة عمل لصالح 13 بلداً في أفريقيا عن ممارسات مختارة تتعلق بالتخطيط الحضري وتغير المناخ.
	جيم - الاقتصاد الحضري
	55 - تلقى نحو 000 1 من الشباب تدريباً في مراكز موئل الأمم المتحدة للشباب في نيروبي وكمبالا ودار السلام بجمهورية تنزانيا المتحدة، بشأن المعارف في مجال الحاسوب، ومباشرة الأعمال الحرة، وتعاطي المخدرات وإساءة استعمال المواد، والفنون، والرياضة. وقد أتاح لهم هذا التدريب الحصول على تمويل من المؤسسات المالية، واكتساب المعارف والمعلومات عن فرص العمل والمشاركة في عمليات صنع القرار في مدنهم. وتلقى 450 شاباً إضافياً تدريباً بشأن تغير المناخ، مع التركيز على موضوعي التخفيف والتكيف في ثلاث مدن. ويسر لهم التدريب التعرف على ظاهرة انبعاث غازات الدفيئة وأسبابها، وعلى سُبل التصدي لتغير المناخ بالحد من ضعف النظم الطبيعية والبشرية. ونتيجة لذلك، شكل المشاركون ”أفرقة خضراء“ لتنفيذ مبادرات المهن الحرة.
	56 - وأدخلت جامعة جوهانسبرغ، في جنوب أفريقيا، ضمن أنشطتها المتكررة دورة تدريبية للحكومة المحلية تستند إلى أمور من بينها المواد التدريبية لموئل الأمم المتحدة عن التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية المحلية. وتزود الدورة المسؤولين الحكوميين المحليين بالمهارات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
	57 - وتم تطوير قدرات موظفي الحكومة المحلية في ليبريا في مجالات تنمية القدرات القيادية، والإدارة المالية الحضرية، والتنمية الاقتصادية المحلية. وأفاد ثمانون في المائة من المشاركين في حلقة عمل نظمت بشأن تقييم الأثر واستعرضت الأعمال المنجزة طيلة عامين ونتائج التدريب الذي قدم إلى 000 3 موظف، بحدوث تحسن ملحوظ في حسن توقيت عمليات صنع القرار وفعالية تكلفتها.
	58 - وقامت منظمة البيئة والتنمية في العالم الثالث وبرنامجها للاقتصاد الشعبي في المناطق الحضرية، بالاشتراك مع موئل الأمم المتحدة، بتقديم الدعم لثلاث بلديات في السنغال (كاولاك، وميكهي، وروفيسك الشرقية) في عمليات الميزنة القائمة على المشاركة. وتم تدريب ما مجموعه 180 مشاركاً، وتم تشكيل لجان معنية بالميزنة القائمة على المشاركة جرى من خلالها إيلاء الأولوية لمشاريع المرافق الصحية والكهربة وتمويلها.
	دال - الخدمات الحضرية الأساسية
	59 - أدت لإصلاحات المتعلقة بالسياسات والبرامج الجارية في قطاعي المياه والصرف الصحي التي يدعمها موئل الأمم المتحدة إلى زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات. فعلى سبيل المثال، في عام 2011، استفاد، في الهند، ما يقدر بنحو 650 10 شخصا من تحسين خدمات إمدادات المياه، و 900 6 شخص من تحسين خدمات الصرف الصحي. وفي نيبال، استفاد من الخدمات نفسها ما يقدر بنحو 000 24 و 000 14 شخص. وفي منطقة نهر ميكونغ (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييت نام وكمبوديا) استفاد زهـاء 000 53 شخص من تحسين خدمات إمدادات المياه، و000 155 شخص من مشاريع الصرف الصحي، وقرابة 000 6 شخص من برامج إدارة النفايات الصلبة.
	60 - وأسفرت أنشطة الدعوة وخدمات الدعم التقني المقدمة إلى السلطات المحلية ومقدمي خدمات المياه إلى اعتماد آلية تمويل تستهدف الأسر الفقيرة. ووضعت تعريفات لصالح الفقراء في 5 مدن في كمبوديا و 10 مدن في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وست مدن في فييت نام. وفي نيبال، استفادت 300 أسرة من مشاريع القروض الصغيرة التي تقدم للأسر الفقيرة بأسعار فائدة تكون في متناولها من أجل لحصول على خدمات المرافق الصحية، وتم توصيل 500 صنبور في تسع بلدات صغيرة. وفي الهند، أنشأ موئل الأمم المتحدة صندوقاً متجددا للتمويل البالغ الصغر لخدمات المياه والصرف الصحي الموجهة للفقراء. وحتى الآن أتاحت هذه المبادرة بناء أكثر من 000 7 من المراحيض المنزلية ويسرت الحصول على إمدادات المياه لأكثر من 000 3 أسرة. ويجري أيضاً العمل على إتاحة أدوات تمويل ابتكارية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في السلفادور.
	61 - وواصل موئل الأمم المتحدة تقديم الدعم التقني والاستشاري المتعلق بالمياه والصرف الصحي إلى البلدان الشريكة من خلال الحوار السياسي، واستعراض القطاعات، ووضع الاستراتيجيات. وكان لهذه الجهود تأثير محفز على إجراء إصلاحات للسياسات الوطنية من أجل تحسين فرص الحصول على الخدمات الحضرية الأساسية. فعلى سبيل المثال، شارك موئل الأمم المتحدة، بوصفه عضواً في مجموعة شركاء التنمية في كينيا، في عملية تنسيق قطاع المياه، وساهم في الحوار الجاري بشأن سياسات إصلاح قطاع المياه والتغييرات التشريعية التي يتعين إدخالها على قانون المياه نتيجة للدستور الجديد الذي اعتمد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010. وفي نيبال، جرت مناقشة تقرير حالة القطاع في إطار أول استعراض مشترك للقطاع وهو الاستعراض الذي أجري في كاتماندو في أيار/مايو 2011. ومن المتوقع أن يكون للتوصيات المستخلصة من هذا الاستعراض أثر كبير على سياسة القطاع في المستقبل.
	62 - وأحرز تقدم ملموس في وضع خطط وتشريعات بشأن الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، واعتماد تلك الخطط والتشريعات وتنفيذها. وتمت الموافقة على قانون إدارة النفايات الصلبة الذي وضع في نيبال، وعُمم على جميع البلديات. وعقب الموافقة على القانون، قام مصرف التنمية الآسيوي بتقديم المساعدة التقنية اللازمة لوضع الأساسي التنظيمي لإنشاء مركز للدعم التقني لإدارة النفايات الصلبة. وفي الهند، أكملت خطط الصرف الصحي في مدينتي غواليور ونصر الغنج، وهو ما ساعد الهيئات المحلية الحضرية في سعيها إلى جذب المزيد من الدعم المالي.
	63 - واعتمد موئل الأمم المتحدة خيارات للسياسيات وترتيبات عملية للتعجيل بتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنقل في المناطق الحضرية وبخدمات الصرف الصحي التي تراعى فيها مصالح الفقراء، على النحو الوارد في تقرير لجنة التنمية المستدامة، عن دورتها التاسعة عشرة (E/2011/29). وتعد هذه الخيارات والترتيبات عناصر حاسمة لتحقيق التنمية المستدامة، ستيسر النهوض بمبادئ التحضر المستدام في إطار الرؤية الجديدة لموئل الأمم المتحدة.
	64 - وعن طريق أنشطة الدعوة التي يضطلع بها برنامج التحالف العالمي للشراكات مع متعهدي خدمات المياه، يجري إضفاء الطابع المؤسسي على شراكات متعهدي خدمات المياه بوصفها استراتيجيات لبناء القدرات من خلال أطر مختلفة، تشمل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى التي عززت مثل هذه الشراكات في مبادئها التوجيهية بشأن السياسات العامة للمياه والصرف الصحي في المنطقة. واعتمدت الوكالة الفرنسية للتنمية هذه الشراكات باعتبارها نهجاً لعناصر بناء القدرات ضمن القروض والمنح التي تقدمها لتمويل المرافق العامة، وشرعت ثلاث جمعيات وطنية للمياه في باكستان والبرازيل، والمكسيك، تمثل مئات من مقدمي الخدمات الأساسية للبلديات، في برامج وطنية لمتعهدي خدمات المياه وهي بصدد تنفيذها من أجل المساعدة في تنمية قدرات أعضائها عن طريق الشراكات.
	هاء - الإسكان والارتقاء بأحوال الأحياء الفقيرة
	65 - شجع مجلس الإدارة في القرار 23/17، الذي اعتمد في دورته الثالثة والعشرين المعقودة في نيسان/أبريل 2011 الحكومات والشركاء في جدول أعمال موئل الأمم المتحدة على تعزيز ضمان الحيازة لجميع شرائح المجتمع من خلال الاعتراف بتعدد نظم الحيازة واحترام هذا التعدد، وتعزيز حقوق الحيازة. وقد أقر ذلك أيضا 80 من شركاء الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الذين أبلغو عن الاستعانة بوسائل لاستغلال الأراضي تخدم الفقراء، من أجل النهوض بضمان الحيازة في إطار إدارة الأراضي. وفي القرار 23/16، دعم مجلس الإدارة وضع استراتيجية عالمية جديدة للإسكان. ويقوم موئل الأمم المتحدة، بدعم من عدد من الشركاء، بأنشطة بحثية مكثفة في مجال الإسكان على الصعيد العالمي من أجل تقييم الاتجاهات الإقليمية والديناميات والقضايا ذات الصلة بقطاع الإسكان على مدى العقود الماضية، وإمعان النظر فيها. 
	66 - ويقوم حاليا ما إجماليه 33 بلدا (منها 17 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط؛ و 10 بلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ و 5 بلدان في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ وبلد واحد في أوروبا) بتنفيذ سياسات لمنع انتشار الأحياء الفقيرة والارتقاء بأحوالها، وذلك بدعم من موئل الأمم المتحدة. وقد أكمل الموئل والشركاء، بما في ذلك معهد البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية وتحالف المدن، تنقيح الأطر الوطنية للارتقاء بأحوال الأحياء الفقيرة في تسعة بلدان (إندونيسيا، والبرازيل، وتايلند، وتونس، وجنوب أفريقيا، وشيلي، وكولومبيا، والمغرب، والهند)، ويجري أيضا تكرار هذه التجربة في خمسة بلدان أخرى (إثيوبيا، وبنغلاديش، وساحل العاج، وغانا، وكينيا). وقد أتاح ذلك فرصة جيدة لتبادل المعارف وتنمية القدرات، وسيكون له تأثير إيجابي على الارتقاء بأحوال الأحياء الفقيرة ومبادرات منع انتشارها على الصعيد القطري. 
	67 - وقد اعترف رسميا اجتماع عقده فريق للخبراء بشأن عمليات الإخلاء القسري، واستضافه الموئل في أيلول/سبتمبر 2011، بالتزام الموئل ودوره الفريد في تعزيز المدن الشاملة لجميع الفئات الاجتماعية والمدن المستدامة والمبادرات الفعالة الرامية إلى الحيلولة دون انتشار الأحياء الفقيرة مع الارتقاء بأحوالها. وأوصى المشاركون بإضفاء الطابع الرسمي على ولاية موئل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان - وخاصة فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق والحق في عدم التعرض للإجلاء قسرا - وسلطوا الضوء على الحاجة لاستخدام النهج القائم على الحقوق في وضع سياسات وبرامج الإسكان. وتم أيضا تنقيح استراتيجيات تعزيز الإعمال الكامل والتدريجي لهذه الحقوق.
	68 - وفي منطقة جبال الأنديز، التزمت خمسة بلدان (إكوادور، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكولومبيا) بإعمال حقوق الشعوب الأصلية في السكن اللائق من خلال عملية استعراض شاملة للسياسات، انطلقت من مبادرة بحثية بقيادة الموئل عززت النقاش على الصعيد المحلي بشأن حقوق السكن وعمليات صياغة السياسات وأدوات التنفيذ.
	واو - الحد من المخاطر وإعادة التأهيل 
	69 - يوفر موئل الأمم المتحدة والاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث المشورة والخبرة التقنية لدعم تنظيم حملة عالمية بشأن موضوع: ”تمكين المدن من مجابهة الكوارث: مدينتي تستعد“. وقد وضعت هذه الحملة عددا من الأدوات والمنهجيات لتتيح للمدن وضع خطوط الأساس، وتحديد الثغرات في التخطيط والاستثمار من أجل الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ. وتم تنظيم مؤتمر وطني في رواندا للتوعية بأهمية تمكن المدن من مجابهة الكوارث، وتعريف المشاركين بمفهوم الحد من أخطار الكوارث ونُهج الحد من المخاطر في المناطق الحضرية. 
	70 - وأقام موئل الأمم المتحدة علاقات مع شركاء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (بما في ذلك اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي)، وتبنى نهجاً في إعادة الإعمار تشكل الأحياء منطلقاً له، ويعتمد على منهجيات إشراك المجتمعات المحلية في عمليات التعداد. وهذه المنهجيات، التي تم تجريبها في هاييتي، تعتمدها حاليا وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، من بينها المنظمة الدولية للهجرة، وبعض المنظمات غير الحكومية.
	71 - وتم تعزيز الدعم الذي يقدمه المقر للأعمال الإنسانية في عدد من البلدان، بما في ذلك أفغانستان، وباكستان، وسري لانكا، والسودان، والصومال، والعراق، وهايتي. وإضافة إلى ذلك، تم عرض الأعمال التي يضطلع بها موئل الأمم المتحدة على الصعيد القطري في سلسلة من الكتيبات عن الأراضي والممتلكات، والإسكان، والتخطيط الحضري، بما في ذلك رسالة إخبارية يصدرها الموئل بشأن الصومال. 
	72 - وشارك موئل الأمم المتحدة في تنقيح المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالكوارث، والمناطق الخارجة من الكوارث بالاشتراك مع الأفرقة العاملة لإعادة الإعمار في قطاعات الإسكان في البلدان المذكورة آنفا. وقد نتج عن ذلك زيادة استخدام المشورة التقنية التي يقدمها الموئل من أجل تعزيز إمدادات المياه في المناطق الحضرية، وبرامج خدمات الصرف الصحي والخدمات الأساسية في إطار الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها في المناطق الحضرية وكالات إنسانية من قبيل اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة أوكسفام. 
	زاي - البحوث وتنمية القدرات
	73 - لقد أضحت التقارير الرئيسية الصادرة عن موئل الأمم المتحدة أدوات هامة لنشر الوعي والدعوة في مجال السياسات على الصعيدين الإقليمي والوطني وصعيد المدن. ويتزايد الطلب على النسخ الإقليمية والوطنية من تقارير ”حالة مدن العالم“، التي تؤثر في المناقشات والقرارات الخاصة بالسياسة العامة على الصعيدين الوطني والمحلي فعلى سبيل المثال، كان تقرير حالة المدن المكسيكية عاملا محفزا لنقاش رفيع المستوى حول السياسات وحصل على تغطية إعلامية واسعة. 
	74 - وقد وردت الإشارة إلى التقارير الرئيسية في 360 5 مقالة منشورة عبر الوسائط الإعلامية (باللغة الإنكليزية فقط) و 000 21 مقالة نشرت على مواقع شبكية. 
	75 - وقد بدأ موئل الأمم المتحدة مبادرة شركاء الموئل من الجامعات بهدف تعزيز التعليم في المجالات الحضرية والبحوث الحضرية، وتنمية قدرات الفنيين في الشؤون الحضرية وإسداء المشورة في مجال السياسات للحكومات المحلية استنادا إلى الأدلة. وقد انضم إلى الشبكة ما يقارب 000 1 عضو من أعضاء هيئات التدريس في أكثر من 200 جامعة على مستوى العالم. وقامت الشبكة العالمية لرابطات تعليم التخطيط، التي تمثل تسع رابطات معنية بتعليم التخطيط على الصعيدين الإقليمي والوطني تضم بدورها أكثر من 300 جامعة في عضويتها، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الموئل من أجل تعزيز تعليم التخطيط الحضري على مستوى العالم. 
	76 - ومن خلال 27 مؤسسة من مؤسسات التدريب الحكومية، قدم الموئل الدعم في مجال تنمية القدرات من أجل تعزيز السلطات المحلية. ومن خلال الشراكة مع معهد الأمن العام في برشلونة والشركاء في برنامج الشرطة للتنمية الحضرية، تم وضع منهج للتدريب على حفظ الأمن في أثناء الأنشطة العامة في أفريقيا. وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، تم وضع برنامج مماثل لتلبية احتياجات الشباب المعرضين للخطر، من خلال تعزيز السياسات الحضرية للتماسك الاجتماعي والسلامة العامة. وقدمت ثلاث دورات تدريبية لما عدده 60 مشاركا من مؤسسات الشرطة من أمريكا اللاتينية والبلدان الأفريقية الناطقة باللغة الإنكليزية وتلك الناطقة بالفرنسية. 
	77 - وتم في إطار الجهود التي يبذلها موئل الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتدريب وتطوير القدرات في مجال التنمية الحضرية المستدامة توسيع شراكات الموئل مع الجامعات. ووضعت الرابطة الأفريقية لمدارس التخطيط (وهي شبكة مكونة من 42 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في مجال التخطيط) منهجا دراسيا بشأن تغير المناخ والمدن الأفريقية، يعتمد على خبرات الموئل، وتستخدمه حاليا في تعليم التخطيط. 
	78 - وقدم الموئل الدعم، بمساعدة أحد خبراء مؤسسة بناء القدرات الأفريقية، لما عدده 26 مؤسسة من مؤسسات التدريب المحلية والوطنية في مجال تعزيز القدرة على صياغة النتائج والنواتج باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أعمال التخطيط التي تقوم بها السلطات المحلية. 
	79 - وقد استفادت ما يزيد عن 20 بلدية في شرق أفريقيا من دورة دراسية تمنح شهادة في دراسات التنمية الحضرية، تم الإعداد لها والإشراف عليها من قبل مبادرة استراتيجيات تنمية المدن في منطقة بحيرة فيكتوريا بالتعاون مع معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية في هولندا. والدورة الآن في عامها الثاني. 
	سادسا  - التمويل 
	80 - تتأثر قدرة الموئل على تنسيق تنفيذ جدول أعمال الموئل تأثرا كبيرا بمستوى التبرعات المالية التي ترد إليه، ولا سيما ما يخص منها مؤسسة الأمم المتحدة للموئل والمستوطنات البشرية والصناديق الاستئمانية للتعاون التقني. وقد اتضح من الوضع المالي للموئل في كانون الأول/ديسمبر 2011 أن مجموع التبرعات المحصلة قد بلغ 228.6 مليون دولار، وكان توزيع الإيرادات على النحو التالي: 17.3 مليون دولار في شكل تبرعات غير مخصصة، وهو ما يمثل عجزا قدره 39 في المائة مقارنة بالهدف السنوي البالغ 28.5 مليون دولار؛ و 198.6 مليون دولار في شكل موارد مخصصة، وهو ما يتجاوز الهدف السنوي البالغ 126 مليون دولار بمقدار 58 في المائة؛ و 12.7 مليون دولار من الميزانية العادية للأمم المتحدة. 
	81 - ورغم أن الإيرادات المخصصة قد تجاوزت الهدف، فإن العجز في الإيرادات غير المخصصة، بالمقارنة، قد تطلب من الموئل أن يوائم بين النفقات والدخل الفعلي. وعلى الجانب الإيجابي، مكنت زيادة الإيرادات المخصصة الموئل من التعاون بشكل أكثر فعالية مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين في تنفيذ جدول أعمال الموئل على الصعيد القطري خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وخاصة في سياقات ما بعد الكوارث وما بعد النزاع. 
	82 - وإضافة إلى ذلك، وتوخيا لزيادة الفعالية والكفاءة في تنفيذ ولاية الموئل على الصعد القطرية والإقليمية والعالمية، تم البدء في استعراض الهيكل التنظيمي للموئل وترشيده في عام 2011، مع التركيز على تحسين الاتساق بين البرامج وزيادة الإنتاجية. 
	83 - وسيستمر الموئل، إدراكا منه لصعوبة التنبؤ بالوضع الاقتصادي العالمي ومستويات التمويل، في العمل بنشاط على تنفيذ استراتيجيته الخاصة بتعبئة الموارد من أجل دعم الاستدامة والقدرة على التنبؤ بالموارد المالية، مع توسيع قاعدته من الجهات المانحة وتوطيدها في الوقت ذاته. وفيما يتعلق بهذا، سيواصل الموئل أيضا تعاونه مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية، وكذلك مع الشركاء الآخرين داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها.
	سابعا - التوصيات
	84 - نظرا للتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية غير المسبوقة الناجمة عن حجم التوسع الحضري ووتيرته، فإن الأمر يلزمه عملا متضافراً من جانب المجتمع العالمي. والجزء الأكبر من هذا النمو يحدث بطريقة غير مخطط لها أو من خلال نهج غير مناسبة وغير مستدامة، مما يشكل تحديات كبيرة أمام تنفيذ جدول أعمال الموئل وبلوغ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. 
	85 - ولذلك، تشجع الحكومات على وضع سياسات حضرية وطنية تلبي احتياجات التنمية الحضرية من خلال: (أ) تحسين تخطيط المناطق الحضرية وتصميمها؛ (ب) وضع سياسات تشريعية متعلقة بالأراضي الحضرية موجهة لصالح الفقراء، وأطر حوكمة مناصرة لهم؛ (ج) الأخذ بسياسات فعالة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية تؤدي إلى إيجاد فرص عمل لائقة وأسباب للعيش الكريم، ولا سيما للشباب و (د) الإيصال الفعال للخدمات الأساسية الحضرية، ولا سيما إلى المجتمعات المحلية الفقيرة. 
	86 - وفي ضوء مساهمة التوسع الحضري المستدام في تحقيق التنمية المستدامة، وتحول المدن والمراكز الحضرية إلى أهم موائل البشرية، فإن الدول الأعضاء مدعوة إلى أن تعزز التوسع الحضري المستدام ودور السلطات المحلية فيما تنتهجه من سياسات وتضعه من برامج للتنمية الوطنية، وأن تراعى في خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، قيام المدن بأدوار مستدامة بيئياً ذات إنتاجية اقتصادية تشمل جميع الفئات الاجتماعية. 
	87 - ومع مراعاة الفقرة 2 من قرار الجمعية العامة 66/207 الذي قررت فيه الجمعية عقد مؤتمر ثالث للأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) في عام 2016، يتم تشجيع الدول الأعضاء على البدء في إجراءات شاملة على الصعيدين الوطني والإقليمي في إطار استعداداتها للموئل الثالث، باستخدام الشبكات العريضة القائمة، من قبيل لجان الموئل الوطنية، والرابطات التابعة للسلطات المحلية، ومنتديات الموئل المهنية، ومنظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني. وتُشجَّع الدول الأعضاء التي يمكنها أن تقدم الدعم المالي للمؤتمر الثالث للموئل على أن تفعل ذلك، بما يشمل، تقديم الدعم للعملية التحضيرية ومشاركة أقل البلدان نموا.

