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دإ - 5/52-إعالن بشأن المدن والمستوطنات البشرية األخرى في
األلفية الجديدة

إن الجمعية العامة
تعتمد اإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة املرفق
هبذا القرار.

اجللسة العامة 6
 9حزيران/يونيه 1110
المرفق
إعالن بشأن المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة
حنن ممثلي احلكومات ،اجملتمعني يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة ،هبدي من
مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه ،لغرض استعراض تنفيذ جدول أعمال املوئل( ،)1وألجل
الوقوف على ما أحرز من تقدم وحتديد العقبات والقضايا الناشئة ،جندد تأكيد عزمنا على تنفيذ
إعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية( )2وجدول أعمال املوئل تنفيذا كامال ،وعلى البت
يف املبادرات األخرى وفقا لروح إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية( )3والتزامنا بذلك .وسيظل
__________

( )1تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) ،اسطنبول 01-3 ،حزيران/يونيه
( 0996منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  ،) A.97.IV.6الفصل األول ،القرار  ،0املرفق الثاين.
( )2املرجع نفسه ،املرفق األول.
( )3انظر القرار .1/55
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إعالن اسطنبول وجدول أعمال املوئل ميثالن اإلطار األساسي للتنمية املستدامة للمستوطنات
البشرية يف السنوات القادمة.
ولذلك ،فإننا :
ألف  -تجديد االلتزامات المتعهد بها في مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
(الموئل الثاني)
 - 0نؤكد من جديد على أن اإلنسان هو حمور اهتماماتنا يف جمال التنمية املستدامة
وهو األساس فيما نتخذه من إجراءات لتنفيذ جدول أعمال املوئل؛
 - 1ونود أن نُشدد على أن هذه حلظة فريدة يف تاريخ تنمية املستوطنات البشرية
إذ أن نصف سكان العامل البالغ عددهم  6باليني نسمة يعيشون يف املدن ويواجه العامل فيها
منوا مل يسبق له مثيل يف أعداد سكان احلضر ،وبصورة رئيسية يف العامل النامي .وستكون
للقرارات اليت نتخذها اآلن نتائج بعيدة األثر .وحنن نالحظ بقلق بالغ أن ربع سكان احلضر يف
العامل يعيش دون خط الفقر .وقد تعذر يف مدن عديدة تواجه النمو السريع واملشاكل البيئية
والبطء يف وترية التنمية االقتصادية ،مواجهة التحديات املتصلة بتوفري فرص العمل الكافية وتوفري
السكن املالئم وسد االحتياجات األساسية للمواطنني؛
 - 3ونُشدد من جديد على أن املناطق الريفية واحلضرية مرتابطة اقتصاديا
واجتماعيا وبي ئيا وعلى أن املدن والبلدات هي حمركات للنمو تساهم يف تنمية املستوطنات
البشرية الريفية واحلضرية على حد سواء .ويعيش نصف سكان العامل يف مستوطنات ريفية ،بل
إن سكان املناطق الريفية يف أفريقيا وآسيا ميثلون األغلبية .ويعد التخطيط العمراين املتكامل
واالهتمام املتوا زن باألحوال املعيشية يف املناطق الريفية واحلضرية أمرا حاسم األمهية بالنسبة
جلميع األمم .وال بد من االستفادة على الوجه األكمل من املسامهات والروابط اليت يكمل
بعضها بعضا بني املناطق الريفية واحلضرية بإيالء االهتمام املناسب الحتياجاهتا االقتصادية
واالجتماعية والبيئية املختلفة .وبينما جيري التصدي للفقر احلضري ،من اجلوهري أيضا العمل
على استئصال شأفة الفقر الريفي وحتسني األحوال املعيشية ،وكذلك إجياد فرص للعمل والتعلم
يف املستوطنات الريفية ويف املدن والبلدات الصغرية ومتوسطة احلجم يف املناطق الريفية؛
 - 1ونعيد تأك يد تصميمنا على التصدي ،على مجيع املستويات ،لألوضاع البيئية
املتدهورة اليت هتدد صحة باليني من الناس ونوعية حياهتم .فبعض األنشطة املنفذة على
املستوى احمللي واليت تؤدي إىل تدهور البيئة هلا آثار على املستوى العاملي وتلزم معاجلتها يف
سياق املستوطنات البشرية؛
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 - 5ونؤكد من جديد األهداف واملبادئ املتمثلة يف توفري املـ ـ ــأوى املناسب للجميع
والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية يف عامل آخذ يف التحضر ،املنصوص عليها يف جدول
أعمال املوئل( ،)4واليت تشكل األساس اللتزاماتنا؛
 - 6وجندد ونعيد تأكيد التزاماتنا الواردة يف جدول أعمال املوئل ،واملتعلقة بتوفري
املأوى املناسب للجميع والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية ،والتمكني واملشاركة ،واملساواة
بني اجلنسني ،ومتويل املأوى واملستوطنات البشرية ،والتعاون الدويل ،وتقييم ما ُُيرز من تقدم()5؛
باء  -الترحيب بالتقدم المـحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل
 - 7ونشيد باجلهود اليت تبذهلا احلكومات على مجيع املستويات واألمم املتحدة
واملنظمات احلكومية الدولية األخرى والشركاء يف جدول أعمال املوئل وكذلك اجلهود اليت تبذهلا
املديرة التنفيذية ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) ،ونرحب بالتقدم احملرز حىت
اآلن يف تنفيذ جدول أعمال املوئل .ونالحظ مع التقدير التقارير القطرية واإلقليمية املتعلقة
بتنفيذ جدول أعمال املوئل( )6وتقرير املديرة التنفيذية ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
(املوئل) عن استعراض وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال املوئل( ،)7مع أخذ األولويات
واألهداف اخلاصة بكل منطقة يف االعتبار ،ووفقا لإلطار القانوين والسياسات الوطنية لكل
بلد؛
 - 8ونرحب بقرار جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يف دورهتا السادسة
واخلمسني( )8بأن جيري املقرر اخلاص الذي سرتكز واليته على اإلسكان املالئم بوصفه مكونا
للحق يف املستوى املعيشي املالئم ،يف إطار واليته ،حوارا منتظما ويناقش جماالت التعاون
املمكنة مع احلكومات ،وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة ،والوكاالت املتخصصة ،واملنظمات
الدولية املعنية باحلقوق املتعلقة باإلسكان ،مبا فيها مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
__________

( )4انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) اسطنبول 01- 3 ،حزيران/يونيه
( 0996منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  ، (A.97.IV.6الفصل األول ،القرار  ،0املرفق الثاين،
الفقرة .15
( )5املرجع نفسه ،املرفق الثاين ،الفصل الثالث.
( )6قدمت هذه التقارير إىل املشاركني يف الدورة االستثنائية كوثائق إعالمية .انظر
www.unchs.org/istambul+5/ nationalr.htm.

(.A/S-25/3 )7
( )8انظر الوثائ ــق الرمسي ــة للمجل ــس االقتصـ ــادي واالجتم ــاعي ، 1111 ،امللحق رقم  3والتصويب
( E/2000/23و  ،) Corr.1الفصل الثاين ،الفرع ألف ،القرار .9/1111
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(املوئل) ،واملنظمات غري احلكومية ،واملؤسسات املالية الدولية ،وأن يضع توصيات بشأن إعمال
احلقوق املتصلة بالوالية؛
 - 9وحنيط أيضا علما مع االرتياح بالوعي املتنامي بضرورة التصدي على حنو
متكامل للفقر ،والتشرد ،والبطالة ،وانعدام اخلدمات األساسية ،وإقصاء النساء واألطفال
واجملموعات املهمشة ،مبا يف ذلك جمتمعات السكان األصليني ،والتفكك االجتماعي وذلك من
أجل جعل املستوطنات البشرية يف كل أحناء العامل أفضل وأكثر مالءمة للعيش فيها ومستوعبة
جلميع الفئات االجتماعية .وتواصل احلكومات واملنظمات الدولية وأعضاء اجملتمع املدين بذل
اجلهود ملعاجلة هذه املشاكل؛
 - 01وحنيط علما بوضع ُُنج متكاملة وتشاركية إزاء ختطيط وإدارة البيئة احلضرية
فيما يتصل بتنفيذ جدول أعمال القرن  .)9(10ويف هذا اخلصوص ،نُرحب بالدعم املقدم من
حكومات كثرية آلليات التشاور والشراكة املقامة فيما بني األطراف املهتمة بغرض إعداد وتنفيذ
خطط بيئية حملية وكذا املبادرات احمللية املتعلقة جبدول أعمال القرن 10؛
 - 00ونرحب بالدور االقتصادي املتزايد الذي تؤديه املدن والبلدات يف عاملنا السائر
يف طريق العوملة وبالتقدم احملرز يف إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص وتعزيز املشاريع
الصغرية واحملدودة .ومبقدور املدن والبلدات أن تزيد إىل أقصى حد من فوائد العوملة مبا يعوض
نتائجها السلبية .وبإمكان املدن مىت كانت إدارهتا جيدة أن توفر بيئة اقتصادية قادرة على توفري
فرص العمل وتقدمي جمموعة متنوعة من السلع واخلدمات؛
 - 01ونرحب باجلهود اليت بذلتها حىت اآلن بلدان نامية كثرية يف تطبيق الالمركزية يف
إدارة املدن كوسيلة لتعزيز أداء السلطات احمللية يف تنفيذ جدول أعمال املوئل؛
 - 03ونرحب مبسامهات احلكومات الوطنية واحلكومات األخرى باعتبارها تتحمل
املسؤولية األولية عن تنفيذ ج دول أعمال املوئل من خالل قوانينها وسياساهتا وبراجمها؛
 - 01ونُقدر املسامهة اهلامة اليت تقدمها السلطات احمللية يف مجيع أحناء العامل يف
تنفيذ جدول أعمال املوئل عرب تضافر اجلهود وتعزيز الشراكات بني احلكومات على كل
املستويات ،األمر الذي أدى إىل حتسن يف أحوال املستوطنات البشرية مبا يف ذلك حتسني
أسلوب اإلدارة احلضرية .وتعد املشاركة الواسعة النطاق يف صنع القرارات مع توفر املساءلة
__________

( )9تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية ،ريو دي جانريو 01-3 ،حزيران/يونيه 0991
(منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  A.93.I.8والتصويبان) ،اجمللد األول  :القرارات اليت اختذها املؤمتر،
القرار  ،0املرفق الثاين.
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والشفافية وبساطة اإلجراءات ،أمورا ال غىن عنها ملنع الفساد وحتقيق الصاحل العام .ويف هذا
الصدد نالحظ بارتياح االجتاه املتزايد حنو إعطاء األولوية لتنفيذ جدول أعمال املوئل وملبادئ
اإلدارة السليمة على مجيع املستويات؛
 - 05ونعرتف للربملانيني العامليني املعنيني باملوئل بالعمل اهلام الذي قاموا به يف تنفيذ
جدول أعمال املوئل .ويف الوقت ذاته نشجعهم على مواصلة العمل من أجل تنفيذ جدول
أعمال املوئل؛
 - 06ونسلم بأن اهلدف العام للرؤية االسرتاتيجية اجلديدة ملركز األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية (املوئل) وتشديدها على احلملتني العامليتني لضمان احليازة واإلدارة
احلضرية يُشكالن مدخلني اسرتاتيجيني إىل التنفيذ الفعال جلدول أعمال املوئل ،وخاصة من
أجل توجيه التع اون الدويل بشأن املأوى املالئم للجميع والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية.
ويف هذا اخلصوص ،نرحب بإنشاء اللجنة االستشارية للسلطات احمللية ونعرب عن تقديرنا
ملا قدمته من مسامهات يف عمل مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) ويف اإلعداد
للدورة االستثنائية للجمعية العامة؛
جيم  -التسليم بوجود فجوات وعراقيل
 - 07ونالحظ بقلق بالغ األوضاع الراهنة للمستوطنات البشرية يف مجيع أحناء العامل
وال سيما ما يورده التقرير العاملي الثالث عن املستوطنات البشرية( .)10وبالرغم من أن
احلكومات وشركاءها يف جدول أعمال املوئ ل قد بذلت جهودا متواصلة للوفاء بالتزاماهتا ،يظل
الفقر الواسع االنتشار يُشكل العقبة األساسية ،كما أن األوضاع البيئية تظل حباجة إىل حتسني
كبري يف بلدان عديدة .ومن األمور احلرجة أن معظم السكان الذين يعانون من الفقر ال يزالون
يفتقرون إىل الضمان القانوين المتال ك مساكنهم ،فيما يفتقر آخرون حىت إىل املأوى األساسي.
وهكذا ال تزال هناك عقبات خطرية تواجه التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية؛
 - 08ونالحظ بقلق أن إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ جدول أعمال املوئل
تتمثل يف التفاوت بني االلتزامات اليت قطعت يف اسطنبول وبني اإلرادة السياسية للوفاء بتلك
االلتزامات .كما أننا نسلم بوجود فجوات يف كل من جمايل اإلعالم والتوعية ،تُشكل يف حد
ذاهتا عوائق؛
__________

( )10مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)،
( on Human Settlements 2001منشورات لندن وسرتلنغ ،فرجينيا ،أيرثسكان احملدودة.)1110 ،
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 - 09ونسلم بأن القيود املالية الشديدة تُفرز مشاكل حادة تتعلق باملأوى املناسب
واإلسكان واملستوطنات البشرية يف البلدان اليت يتدفق إليها الالجئون نتيجة للصراعات الدائرة،
وللكوارث الطبيعية واليت يتسبب فيها اإلنسان واملصائب األخرى اليت حتل بالبلدان اجملاورة؛
 - 11ونعرتف بالثغرات يف السياسات املتعلقة باملأوى واملناطق احلضرية اليت حدت
من فرص املشاركة والشراكة وجعلت من الصعوبة مبكان ترمجة أفضل املمارسات إىل سياسات
جيدة .ويساورنا أيضا بالغ القل ـ ــق ألن كث ـ ـريا من النس ـ ــاء ال يشاركن حىت اآلن مشاركة تامة على
قدم املساواة يف كل جماالت اجملتمع ،بل يُعانني ،يف الوقت ذاته ،من آثار الفقر بقدر أكرب؛
 - 10ونعرتف أيضا بأن عملية التحضر يف العامل أسفرت عن جتمعات سكانية
حضرية تتجاوز احلدود اإلدارية للمدن األصلية ،ومتتد على مدى وحدتني إداريتني أو أكثر،
ولديها سلطات حملية ذات قدرات وأولويات خمتلفة وتُعاين من انعدام التنسيق؛

 - 11ونسلم بوجود عراقيل رئيسية حتول دون كفاءة أداء أسواق األراضي واإلسكان
لضمان اإلمداد الكايف باملأوى .كما أن اإلجراءات املوصى هبا يف الفقرة  76من جدول أعمال
املوئل ،مل تُنفذ تنفيذا تاما؛
 - 13وقد حددنا عقبات كربى ترتبط مبحدودية القدرات االقتصادية والتكنولوجية
واملؤسسية على مجيع املستويات احلكومية ،وال سيما يف البلدان النامية وأقل البلدان منوا .ونسلم
بغياب سياسات شاملة وجامعة ملؤسسات بناء القدرات وربط هذه املؤسسات بشبكات؛
 - 11وقد حددنا أيضا السياسات االقتصادية والقيود يف األسواق املالية على كل
املستويات اليت حتول دون تعبئة املوارد الكافية لسد احتياجات املستوطنات البشرية املستدامة
لدى العديد من البلدان؛
 - 15ونُدرك أن تعبئة املوارد احمللية وكذلك السياسات الوطنية السليمة حامسة األمهية
بالنسبة لتمويل املأوى واملستوطنات البشرية .ومع أن املسؤولية األساسية عن تنفيذ جدول
أعمال املوئل تقع على احلكومات  ،فإن الدعم الدويل له األمهية أيضا .ويؤسفنا أن التعاون
الدويل يف تط ـ ـ ــوير املـ ـ ـ ــأوى واملستوطنات البشرية مل يعزز كثريا منذ عام  ،0996مما شكل سببا
من أسباب القلق املتنامي .كما أننا نأسف ألن بلدانا عديدة مل تتمكن من االستفادة من
آليات السوق استفادة كافية دعما الحتياجاهتا املالية لتطوير املأوى واملستوطنات البشرية؛
 - 16ونُدرك عدم التكافؤ يف فرص احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصال،
وخصوصا يف البلدان النامية ،مما أدى إىل عدم استفادة احلكومات والشركاء يف جدول أعمال
املوئل على أفضل وجه من هذه املوارد يف تنفيذ جدول أعمال املوئل؛
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 - 17ونقرر كذلك اختاذ إجراءات متضافرة ضد اإلرهاب الدويل الذي يضع عراقيل
جسيمة أمام تنفيذ جدول أعمال املوئل؛
 - 18وندرك أن عواقب هذه الفجوات والعراقيل خطرية :فألول مرة يف تاريخ
البشرية ،تعيش الغالبية من سكان العامل البالغ عددهم  6باليني نسمة يف املدن .وقد تدهورت
البيئة املعيشية للعديد من الناس عوض أن تتحسن .والفجوات والعراقيل اليت متت مواجهتها يف
السنوات اخلمس األخرية أدت إىل بطء وترية التقدم باجتاه حتقيق التنمية املستدامة للمستوطنات
البشرية يف العامل .ومن اجلوهري أن تتخذ خطوات لضمان ترمجة جدول أعمال املوئل اآلن إىل
سياسات وإجراءات عملية يف كل بلد؛
دال  -اتخاذ المزيد من اإلجراءات
 - 19ونؤكد التزامنا بتذليل العراقيل اليت تعوق تنفيذ جدول أعمال املوئل ،وخباصة
الفقر ،الذي نعتربه عامال رئيسيا ،وبتعزيز البيئات املؤاتية الوطنية والدولية وصوُنا ،وهلذه الغاية
نتعهد بالتعجيل يف جهودنا لضمان تنفيذ جدول أعمال املوئل تنفيذا كامال وفعاال .وانطالقا
من عزمنا على منح الزخم اجلديد جلهودنا لتحسني أحوال املستوطنات البشرية ،نعرض هنا
مبادرات أخرى لتحقيق تلك الغايات .فوعيا منا مبسؤولياتنا جتاه األجيال املقبلة يف مستهل
األلفية اجلد يدة ،نلتزم التزاما قويا بتوفري املأوى الكايف للجميع والتنمية املستدامة للمستوطنات
البشرية يف عامل آخذ يف التحضر .وندعو الشعوب يف مجيع البلدان ويف كل جماالت احلياة
وكذلك اجملتمع الدويل ،إىل االنضمام إىل االلتزام املتجدد برؤيتنا املشرتكة من أجل قيام عامل
أكثر عدال وإنصافا؛
 - 31ونؤكد جمددا أن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع ولذلك ال بد من
تعزيزها ،ومن حقها أن تتلقى احلماية والدعم الشاملني .وتتخذ األسرة أشكاال متنوعة يف
خمتلف النظم الثقافية والسياسية واالجتماعية .ونرى أن الزواج جيب أن يتم باملوافقة احلرة من
الزوج والزوجة املقبلني وأن يكونا شريكني متكافئني .وال بد من احرتام حقوق أفراد األسرة
وقدراهتم ومسؤولياهتم .وينبغي أن يراعي ختطيط املستوطنات البشرية الدور البنَّاء لألسرة لدى
تصميم هذه املستوطنات وتنميتها وإدارهتا .وينبغي أن ييسر اجملتمع ،حسب االقتضاء ،هتيئة
مجيع الشروط الالزمة لدجمها ومجع مشلها واحلفاظ عليها وحتسينها ومحايتها ضمن مأوى مالئم،
مع مراعاة احلصول على اخلدمات األساسية وتوفري سبل عيش مستدامة هلا()11؛
__________

( )11انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) ،اسطنبول 01-3 ،حزيران/يونيه
( 0996منشورات األمم املتحدة ،رقم املبيع  ،) A.97.IV.6الفصل األول ،القرار  ،0املرفق الثاين،
الفقرة .30
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 - 30ونعقد العزم على أن نُشجع ،يف إطار أمور من بينها اسرتاتيجية للقضاء على
الفقر ،السياسات االجتم اعية واالقتصادية الرامية إىل الوفاء باالحتياجات السكنية لألسر
وأفرادها مع إيالء اهتمام خاص برعاية األطفال()12؛
 - 31ونعقد العزم أيضا على تشجيع التغيريات يف املواقف واهلياكل والسياسات
والقوانني واملمارسات األخرى املتصلة بالشأن اجلنساين بغية إزالة مجيع العراقيل اليت تعرتض
صون كرامة اإلنسان واملساواة داخل األسرة واجملتمع وتشجيع مشاركة املرأة والرجل مشاركة تامة
وعلى قدم املساواة ،يف كل األمور مبا يف ذلك وضع السياسات والربامج العامة وتنفيذها
ومتابعتها()13؛
 - 33وندعو احلكومات واألمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى إىل تعزيز نوعية
وثبات دعمها جلهود القضاء على الفقر والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية ،والسيما
ملصلحة أقل البلدان منوا .وهذا بدوره ال يتطلب إرادة سياسية متجددة فحسب ،بل يتطلب
أيضا حشد ورصد موارد جديدة وإضافية على كل من املستويني القطري والدويل .وحنث على
تعزيز املساعدة الدولية للبلدان النامية يف جهودها الرامية إىل ختفيف حدة الفقر ،مبا يف ذلك
عن طريق إجياد بيئة متكينية تيسر إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي ،وحتسني وصوهلا إىل
األسواق ،وتيسري تدفق املوارد املالية وتنفيذ مجيع املبادرات اليت بدأت بالفعل فيما يتعلق
بتخفيف الدين تنفيذا كامال وفعاال؛
 - 31ونشدد على ضرورة أن ينظر اجملتمع الدويل ،حسب االقتضاء ،يف اختاذ مزيد
من اإلجراءات اليت تفضي إىل حلول مستدمية ملشكلة عبء الدين اخلارجي للبلدان النامية؛
 - 35ويف هذا الصدد ،نعرب عن تقديرنا للبلدان املتقدمة النمو اليت وافقت على
تقدمي مساعدة إمنائية رمسية شاملة وصلت إىل الرقم املستهدف البالغ  1.7يف املائة من ناجتها
القومي اإلمجايل ،ونطلب إىل البلدان املتقدمة اليت مل تعزز بعد جهودها من أجل حتقيق الرقم
املستهدف املتفق عليه البالغ  1.7يف املائة أن تقوم بذلك يف أسرع وقت ممكن ،وأن ختصص
ضمن ذلك الرقم ،حيثما كان مثة اتفاق هبذا الشأن ،نسبة ترتاوح بني  1.05و  1.11يف
املائة من ناجتها القومي اإلمجايل ألقل البلدان منوا؛
 - 36ونطلب إىل اجملتمع الدويل أن يدعم بقوة جهود القضاء على الفقر ،ونرحب
باملشاورات اليت جيريها األ مني العام حاليا بشأن إنشاء صندوق عاملي للتضامن من أجل القضاء
__________

( )12املرجع نفسه ،الفقرة ( 11ك).
( )13املرجع نفسه ،الفقرة ( 009هـ).
8

A/RES/S-25/2

على الفقر ألهداف عدة من بينها متويل وتنفيذ السياسات والربامج االجتماعية جلدول أعمال
املوئل للتصدي لتحديات القضاء على الفقر والتنمية املستدامة يف البلدان النامية ،وال سيما يف
أقل البلدان منوا ،مع مراعاة اجلانب التطوعي هلذه املسامهات؛
 - 37ونعقد العزم على إذكاء الوعي مبا تطرحه تنمية املستوطنات البشرية من
حتديات وما تستوجبه من حلول ،وذلك من خالل النشر التام والصريح للمعلومات ،ونقطع
على أنفسنا عهدا بتجديد اإلرادة السياسية وتعزيزها على مجيع املستويات؛
 - 38ونعقد العزم أيضا على متكني الفقراء والفئات الضعيفة ،عن طريق أمور من
بينها تشجيع زيادة ضمان احليازة وحتسني وسائل الوصول إىل املعلومات واالطالع على
املمارسات السليمة ،مبا يف ذلك التوعية باحلقوق القانونية .ونسعى إىل وضع سياسات حمددة
للتغلب علىتنامي الفقر يف احلواضر؛
 - 39ونعقد العزم كذلك على متكني السلطات احمللية ،واملنظمات غري احلكومية،
والشركاء اآلخرين يف جدول أعمال املوئل ،داخل اإلطار القانوين لكل بلد ووفقا ألوضاعه ،من
أداء دور أكثر فعالية يف توفري املأوى ويف حتقيق التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية .وميكن
بلوغ ذلك عن طريق التطبيق الفعال ،حسب االقتضاء ،لالمركزية يف جمال إسناد املسؤوليات
وإدارة السياسات وتفويض سلطة صنع القرار ورصد املوارد الكافية ،مبا يف ذلك منح السلطات
احمللية ،حيثما أمكن ،صالحية جباية الضرائب ،عن طريق املشاركة والدميقراطية احمللية ومن
خالل التعاون الدويل والشراكات .وينبغي بوجه خاص ضمان أداء املرأة لدور فعال يف صنع
القرار على صعيد األجهزة احمللية ،عن طريق آليات مناسبة حسب االقتضاء .ويف هذا السياق،
نوافق على تكثيف حوارنا ،حيثما أمكن ،من خالل جهات من بينها جلنة املستوطنات
البشرية ،وذ لك فيما يتعلق جبميع املسائل ذات الصلة بتطبيق الالمركزية الفعالة وتعزيز السلطات
احمللية ،دعما لتنفيذ جدول أعمال املوئل ،طبقا لإلطار القانوين ولسياسات كل بلد؛
 - 11ونشجع السلطات داخل املناطق احلضرية الكربى على أن تضع آليات
وتشجع ،حسب االقتضاء ،استخدام وسائل قانونية ومالية وإدارية وختطيطية وتنسيقية بغية
حتقيق قدر أكرب من اإلنصاف والنظام واألداء يف املدن؛
 - 10ونعقد العزم على بناء القدرات والشبكات لتمكني مجيع الشركاء من أداء دور
فعال يف تنمية املأوى واملستوطنات البشرية .ذلك أن إدارة عمليات التحضر تتطلب مؤسسات
عامة قوية وخاضعة للمساءلة قادرة على توفري إطار فعال ميكن فيه لكل شخص أن يصل إىل
اخلدمات األساسية .ومثة حاجة ألن يوجه بناء القدرات حنو مجلة أمور منها دعم الالمركزية
وعمليات اإلدارة احلضرية التشاركية .وحنن نتعهد أيضا بأن نعزز املؤسسات واألطر القانونية اليت
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تساعد على مشاركة قاعدة عريضة يف صنع القرارات ويف تنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات وبرامج
املستوطنات البشرية وجتعل هذه املشاركة ممكنة؛
 - 11ونسلم مبا للعمل التطوعي وعمل منظمات اجملتمع احمللي من قيمة ونؤيده.
فاملمارسات التطوعية تسهم إسهاما كبريا يف تنمية املستوطنات البشرية ألُنا تساعد يف بناء
جمتمعات حملية قوية ومتماسكة ،و يف تنمية شعور بالتضامن االجتماعي يولد ،من خالل هذه
العملية ،نواتج اقتصادية هامة؛
 - 13وحنن ملتزمون بتحسني قدرات الوقاية من الكوارث الطبيعية والناجتة عن
األنشطة البشرية والتأهب هلا ،والتخفيف من حدهتا ،والتصدي هلا ،مبسامهة من شبكات
التعاون الوطنية والدولية ،وذلك بغية التخفيف من هشاشة املستوطنات البشرية أمام هذه
الكوارث ولتنفيذ برامج فعالة لفرتة ما بعد الكوارث لفائدة املستوطنات البشرية املتضررة ،ترمي
إىل حتقيق مجلة أمور من بينها سد االحتياجات اآلنية ،ودرء خماطر الكوارث يف املستقبل،
وجعل املستوطنات البشرية ميسورة للجميع بعد إعادة بنائها؛
 - 11ونلتزم بتحقيق هدف املساواة بني اجلنسني لدى تنمية املستوطنات البشرية،
ونعقد العزم على تشجيع املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،باعتبار ذلك من الطرق الفعالة
ملكا فحة الفقر وتنشيط تنمية مستوطنات بشرية تكون مستدامة حقا .ونلتزم كذلك بوضع
وتعزيز السياسات واملمارسات اليت تشجع مشاركة املرأة مشاركة كاملة وعلى قدم املساواة يف
ختطيط املستوطنات البشرية واختاذ القرارات املتعلقة هبا؛
 - 15ونلتزم أيضا بتقوية اآلليات املالية القائمة وحتديد وتطوير ُنج ابتكارية مالئمة
لتمويل املآوي واملستوطنات البشرية على مجيع املستويات .وعالوة على ذلك ،حنن عاقدون
العزم على االضطالع بإصالحات تشريعية وإدارية تتيح للمرأة الوصول إىل املوارد االقتصادية
بشكل كامل وعلى قدم املساواة ،مبا يف ذلك احلق يف املرياث ويف امتالك األرض ،وغري ذلك
من املمتلكات واالئتمانات واملوارد الطبيعية والتكنولوجيات املالئمة ،وكفالة حقها يف ضمان
احليازة ،ويف إبرام اتفاقات تعاقدية .وحنن مصممون على العمل من أجل أن تتاح للجميع فرص
متساوية ومتزايدة للحصول على متويل إسكاين يتسم باالنفتاح والكفاءة والفعالية ويكون
مناسبا ،وعلى تشجيع آليات االدخار يف القطاع غري الرمسي حيثما يكون ذلك مناسبا ،وعلى
تقوية األطر التنظيمية والقانونية وتعزيز القدرة على اإلدارة املالية على مجيع املستويات؛
 - 16ونعقد عزمنا على تعزيز االرتقاء باألحياء الفقرية وإضفاء الطابع النظامي على
املستقطنات ،ضمن األطر القانونية لكل بلد .وبصورة خاصة ،نؤكد جمددا التزامنا باهلدف
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املتوخى من مبادرة “مدن خالية من األحياء الفقرية” ،وهو إدخال حتسني ملموس يف حياة ما
ال يقل عن  011مليون نسمة من القاطنني يف األحياء الفقرية حبلول عام 1111؛
 - 17ونؤكد أن من الضروري ،حرصا على توفري إسكان ميسور للفقراء ،تعزيز
التعاون فيما بني البلدان من أجل إشاعة استخدام مواد البناء املناسبة واملتدنية الكلفة
واملستدامة ،والتكنولوجيا املالئمة ،لبناء املساكن املناسبة وقليلة التكلفة ،وتوفري خدمات تكون
يف متناول الفقراء وخاصة يف األحياء الفقرية واملستوطنات غري املخططة؛
 - 18ونعقد العزم على تكثيف اجلهود إلدراج البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة
انتقال يف منظومة التعاون متعدد األطراف يف التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية ،عن طريق
تطوير الدعم املقدم إىل تلك البلدان من أجل حتديد املستوى الكايف من الالمركزية يف إدارة
املستوطنات البشرية احلضرية والريفية .كما نكرر التزامنا بأن نُشرك يف هذه اجلهود املؤسسات
املالية التابعة لألمم املتحدة واملؤسسات الدولية والوطنية والقطاع اخلاص والشركاء اآلخرين يف
جدول أعمال املوئل؛
 - 19وحنيط علما بارتياح مبا تقوم به بلدان عديدة حاليا من وضع سياسات
لإلسكان .ونعقد العزم كذلك على االضطالع باإلصالحات التشريعية واإلدارية الالزمة لدعم
جهود الناس ،الفردية واجلماعية ،إلجياد املأوى امليسور ،والعتماد ختطيط استباقي لتوفري
األراضي ،وإلضفاء الفعال ية على سري العمل يف أسواق األراضي وإدارهتا ،وإلزالة احلواجز
القانونية واالجتماعية أمام احلصول على قدم املساواة وبطريقة منصفة على األراضي ،ولضمان
املساواة بني النساء والرجال فيما خيص توفري احلماية القانونية حلقوقهم يف امتالك األراضي
والعقارات .وبغية تنفيذ م ا سبق ذكره ،فإننا نسلم باحلاجة إىل العمل بنشاط على تشجيع
حصول املتشردين على املأوى امليسور واخلدمات األساسية ،ومنع عمليات اإلخالء القسري
اليت ختالف القوانني ،وتيسري وصول اجلميع ،وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة ،إىل املعلومات
بشأن التشريعات املتعلقة باإلسك ان مبا يف ذلك أية حقوق قانونية ،وإىل سبل االنتصاف حني
تنتهك هذه القوانني .ويف هذا الصدد ،حنيط علما مع التقدير بالنهج األويل للحملة العاملية من
أجل ضمان احليازة وبأنشطتها ونؤيدها؛
 - 51وحنن نعترب تنفيذ جدول أعمال املوئل جزءا ال يتجزأ من الكفاح العام يف
سبي ل استئصال شأفة الفقر .ونرى أن تنفيذ جدول أعمال املوئل والسعي من أجل التنمية
املستدامة متشابكان بصورة وثيقة ومرتابطان ،وأن تنمية املستوطنات البشرية عامل رئيسي يف
حتقيق التنمية املستدامة .وتوفر القمة العاملية للتنمية املستدامة اليت ستعقد يف جوهانسربغ يف
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جنوب إفريقيا ،يف الفرتة من  1إىل  00أيلول/سبتمرب  ،1111فرصة جيدة لزيادة تنمية هذه
العالقة وتكثيفها؛
 - 50ونعلن عزمنا على تكثيف اجلهود من أجل كفالة إدارة شفافة ومسؤولة
وخاضعة للمساءلة ومنصفة وفعالة وكفؤة للمدن واملستوطنات البشرية األخرى .ونسلّم بأن
اإلدارة الس ليمة داخل كل بلد وعلى املستوى الدويل تؤدي دورا أساسيا يف التصدي لتحدي
الفقر احلضري وكذلك حتدي التدهور البيئي ويف تسخري الفرص الكامنة اليت تنطوي عليها
العوملة .إن املدن حتتاج إىل ُنج ومنهجيات حمددة لتحسني إدارهتا ،وللتخطيط والعمل بصورة
اسرتاتيجية بغية احلد من الفقر احلضري واإلقصاء االجتماعي وحتسني األوضاع االقتصادية
واالجتماعية لكافة املواطنني ومحاية البيئة بصورة مستدامة .ويف هذا اخلصوص ،نالحظ أمهية
العمل على توفري سبل مستدامة لكسب العيش من خالل التعليم والتدريب ،وال سيما بالنسبة
للفقراء والفئات الضعيفة؛
 - 51لقد انتشر وباء فريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب
(اإليدز) ،بسرعة أكرب وعلى نطاق أوسع كثريا مما كان متوقعا يف مؤمتر اسطنبول .وحنن عازمون
على تكثيف اجلهود على املستويني الدويل والوطين ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز،
وعلى العم ل بصورة خاصة على وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات مالئمة للتصدي لتأثريه على
املستوطنات البشرية .وحنن ندرك املشكلة اليت يواجهها املصابون بفريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز يف الوصول إىل املوارد املالية لإلسكان واحلاجة إىل إجياد حلول إليواء ضحايا
فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز ،وخاصة منهم األيتام ومن بلغ املرحلة النهائية من املرض؛
 - 53ونوطد عزمنا على تكثيف اجلهود لتعزيز دور الشباب واجملتمع املدين ولزيادة
التعاون مع الربملانيني يف تنمية املستوطنات البشرية؛
 - 51ونعقد العزم كذلك على تشجيع العمل مبزيد من التصميم ملكافحة اجلرمية
والعنف احلضريني ،وال سيما العنف ضد النساء واألطفال وكبار السن ،وذلك من خالل اختاذ
إجراءات متناسقة ،على مجيع املستويات ،وحسب االقتضاء ،وفقا خلطط عمل متكاملة ملنع
اجلرمية .وميكن أن تشمل هذه اخلطط دراسة استقصائية تشخيصية لظاهرة اجلرمية ،وحتديد كل
اجلهات الفاعلة ذات الصلة يف منع اإلجرام ومكافحة اجلرمية ،وإنشاء آليات للتشاور من أجل
وضع اسرتاتيجية متماسكة وإجياد احللول املمكنة هلذه املشاكل؛
 - 55ونوطد عزمنا كذلك على التصدي جبدية للتحديات اليت تفرضها على
املستوطنات البشرية احلروب ،والصراعات ،وتدفقات الالجئني ،والكوارث اليت يتسبب فيها
اإلنسان ،ونلتزم بأن ندعم ،عن طريق آليات معززة للتعاون الدويل ،البلدان اليت متر مبراحل ما
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بعد الصراع وما بعد الكوارث ،مع تشديد خاص على توفري املأوى واخلدمات األساسية
األخرى ،وعلى األخص للفئات الضعيفة ولالجئني وللمشردين داخليا ،وكذلك على تيسري
جتديد ضمان احليازة وحقوق امللكية؛
 - 56ونقرر اختاذ املزيد من التدابري الفعالة لتذليل العقبات اليت حتول دون تنفيذ
جدول أعمال املوئل تنفيذا كامال والعقبات اليت حتول دون إعمال حقوق الشعوب اليت تعيش يف
ظل االحتالل االستعماري واألجنيب ،وهي عقبات تتناىف مع كرامة اإلنسان وقيمته وينبغي
مكافحتها والقضاء عليها؛
 - 57ونقرر أيضا توسيع نطاق محاية املدنيني وتعزيز هذه احلماية وفقا للقانون
اإلنساين الدويل ،وال سيما اتفاقية جنيف املتعلقة حبماية املدنيني وقت احلرب املؤرخة 01
آب/أغسطس  ،)14(0919مبا فيها املادة  19منها؛
 - 58ونقرر تعزيز التعاون الدويل ،مبا يف ذلك تقاسم أعباء املساعدة اإلنسانية املقدمة
إىل البلدان املستقبلة لالجئني وتنسيق تلك املساعدة؛ ومساعدة كل الالجئني واملشردين على
العودة طوعا إىل ديارهم يف ظروف تصون أمنهم وكرامتهم ،وإعادة إدماجهم بسالسة يف
جمتمعاهتم؛
 - 59ونوطد العزم على تعزيز حصول اجلميع على مياه الشرب املأمونة وتيسري توفري
اهلياكل األساسية واخلدمات احلضرية ،مبا يف ذلك الصرف الصحي املالئم ،وتصريف النفايات،
والنقل املستدام الذي يكون متكامال وميسورا للجميع ،مبن فيهم األشخاص ذوو العاهات.
وحتقيقا هلذا الغرض ،ال بد من تعزيز اإلدارة الشفافة والقابلة للمساءلة للخدمات العامة وكذلك
تشجيع الشراكات مع القطاع اخلاص واملنظمات اليت ال تستهدف الربح من أجل توفري هذه
اخلدمات؛
 - 61ونلزم أنفسنا بتكثيف اجلهود لتحسني التخطيط البيئي املستدام واملمارسات
اإلدارية املستدامة ،ولتشجيع أمناط اإلنتاج واالستهالك املستدامة يف املستوطنات البشرية يف كل
البلدان ،وال سيما البلدان الصناعية .والنهج املتكاملة ملعاجلة القضايا االجتماعية واالقتصادية
والبيئية ينبغي أن يؤخذ هبا على حنو أكثر منهجية على مجيع املستويات .ويوفر جدول أعمال
القرن  10واملبادرات احمللية جلدول أعمال القرن  10مدخالت هامة يف هذه العملية؛
 - 60ونكرر اإلعراب عن احلاجة إىل إدماج العملية احمللية لتنفيذ جدول أعمال
القرن  ، 10كما هو مذكور أعاله ،يف خطة العمل العاملية لتنفيذ جدول أعمال املوئل .ولذا
__________

( )14األمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،اجمللد  ،75الرقم .973
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ينبغي أن ت نسق أهداف وسياسات واسرتاتيجيات جدويل األعمال هذين بغية تشجيع التخطيط
واإلدارة املستدامني للمناطق احلضرية؛
 - 61ونؤكد جمددا أنه ينبغي للحكومات والسلطات احمللية واجلهات الشريكة
األخرى يف جدول أعمال املوئل أن ترصد وتقيم أداءها بصورة منتظمة ،وأن تقوم احلكومات
على مجيع املستويات ،عند تنفيذها جلدول أعمال املوئل ،بتحديد ونشر أفضل املمارسات
وتطبيق مؤشرات تنمية املأوى واملستوطنات البشرية .وحتقيقا هلذه الغاية ،فإننا حنتاج إىل أن نعزز
قدرات مجيع اجلهات الشريكة يف جدول أعمال املوئل على معاجلة املعلومات وحتليلها وكذلك
على االتصال فيما بينها؛
 - 63ومثة هدف آخر هو ترمجة أفضل املمارسات إىل سياسات وتكرارها .ويف هذا
الصدد ،ينبغي أن يكفل اجملتمع الدويل وضع صيغة موحدة ألفضل املمارسات والسياسات اليت
أثبتت جدواها ونشرها؛
 - 61واعرتافا بأن الذين يعيشون يف حالة من الفقر هم يف الواقع أثرياء يف ملكاهتم
االبتكارية ،واعرتافا بأمهية توفري القروض الصغرية الستئصال شأفة الفقر وحتسني املستوطنات
البشرية ،واتباعا لألمثلة الناجحة يف بعض البلدان يف هذا امليدان ،فإننا نشجع احلكومات ،كل
ضمن إطاره القانوين ،وكذا مؤسسات التمويل الوطنية والدولية على تعزيز األطر املؤسسية اليت
تتيح تقدمي القروض الصغرية ملن يعيشون يف حالة فقر ،وال سيما النساء ،بدون ضمان أو
كفالة؛
 - 65ونكرر اإلعراب عن أن التعاون الدويل يكتسب مغزى وأمهية إضافيتني يف ضوء
االجتاهات احلديثة حنو العوملة املتزايدة والرتابط يف االقتصاد العاملي .ومثة حاجة إىل اإلرادة
السياسية جلميع الدول وإىل اختاذ إجراءات حمددة على املستوى الدويل ،مبا يف ذلك فيما بني
املدن ،إلهلام وتشجيع وتقوية األشكال القائمة واملبتكرة للتعاون والشراكة ،والتنسيق على كل
املستويات وزيادة االستثمار من مجيع املصادر ،مبا يف ذلك القطاع اخلاص ،بُغية املسامهة
مسامهة فعالة يف حتسني أوضاع املآوي ،وخباصة يف البلدان النامية .ويف هذا اخلصوص ،فإننا
نوطد العزم أيضا على إيالء اهتمام خاص للمدن واملستوطنات البشرية األخرى القائمة يف
بيئات طبيعية صعبة ،مثل املناطق اجلافة وشبه اجلافة هبدف تقدمي املساعدة والدعم يف تنميتها،
 - 66ونؤكد من جديد دور جلنة املستوطنات البشرية ومركز األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية (املوئل) يف الدعوة ألهداف توفري املأوى املناسب للجميع ،وتعزيزها
ورصدها وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذها ،وذلك عن طريق توفري الضمان القانوين للحيازة ،
والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية يف كل البلدان ،ويف اجلمع بني أفضل املمارسات،
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والسياسات املؤاتية وجتميع التشريعات ،وخطط العمل لتحديد املدن النموذجية للحملتني
العامليتني وزيادة دعم النقاش املعياري( )15واإلجراءات التنفيذية بشأن القضايا الرئيسية
ل لمستوطنات البشرية ،وذلك من خالل القيام جبملة أمور منها النشر املنتظم ويف الوقت
املناسب للتقارير العاملية الرئيسية .وحنن نؤيد أيضا إقامة نظام مدير املهمات جلدول أعمال
املوئل الذي يهدف إىل إتاحة رصد أفضل وتعزيز متبادل لإلجراءات املتخذة من قِبل الوكاالت
الدولية دعما لتنفيذ جدول أعمال املوئل؛
 - 67ونؤكد من جديد التزامنا بالتعاون الدويل بصفته عنصرا أساسيا يف تنفيذ إعالن
اسطنبول وجدول أعمال املوئل .ويف هذا اخلصوص ،ندعو األمني العام إىل تقدمي تقرير إىل
اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة واخلمسني عن اخليارات املتاحة الستعراض وتعزيز والية ومركز
جلنة املستوطنات البشرية وحالة مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) ودوره
ومهامه ،طبقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة
واجمللس االقتص ـ ــادي واالجتمـ ــاعي ومؤمتر األمــم املتح ـ ــدة للمستوطن ـ ــات البشرية (املوئل
الثاين)()16؛
 - 68واتفقنا على أن نستعرض بصورة منتظمة التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال
املوئل بُغية تقييم هذا التقدم والنظر يف مبادرات جديدة.

__________

( )15مصطلح “معيار” يشري إىل املعايري أو املبادئ التوجيهية أو املبادئ والينبغي أن يُفهم منه أنه يعين
ضمنا أن القصد من ها هو أن تنفذ عن طريق صكوك قانونية ملزمة.
( )16انظر القراران  077/50املؤرخ  06كانون األول/ديسمرب  0996و  111/53املؤرخ  18متوز/يوليه
 0999؛ واالستنتاجات املتفق عليها جلزء التنسيق من دورة اجمللس االقتصادي واالجتماعي لعام
( 1111انظر الوثائق الرمسية للجمعية الع امة ،الدورة اخلامسة واخلمسون ،امللحق رقم 3
) ، (A/55/3/Rev.1الفصل اخلامس)؛ والفقرتان  111و  119من جدول أعمال املوئل.
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