
  *إعالن بشأن المدن والمستوطنات البشرية األخرى في األلفية الجديدة
  

دروتهـا اإلسـتثنائية    ٧اعتمد ونشر علي المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة  
  ٢٠٠١يونيه /حزيران ٩الخامسة والعشرين المؤرخ في 

  
لعامة، بهدي مـن مقاصـد   نحن ممثلي الحكومات، المجتمعين في الدورة االستثنائية للجمعية ا

، وألجـل  )١(ميثاق األمم المتحدة ومبادئه، لغرض استعراض تنفيذ جـدول أعمـال الموئـل    
الوقوف على ما أحرز من تقدم وتحديد العقبات والقضايا الناشئة، نجدد تأكيد عزمنا على تنفيذ 

ال، وعلـى  وجدول أعمال الموئل تنفيذا كـام ) ٢(إعالن اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية 
. والتزامنا بـذلك ) ٣(البت في المبادرات األخرى وفقا لروح إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية 

وسيظل إعالن اسطنبول وجدول أعمال الموئل يمثالن اإلطار األساسـي للتنميـة المسـتدامة    
  .للمستوطنات البشرية في السنوات القادمة

  :ولذلك، فإننا 
الموئـل  (تعهد بها في مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية تجديد االلتزامات الم -ألف 
  )الثاني

  
نؤكد من جديد على أن اإلنسان هو محور اهتماماتنا في مجال التنمية المسـتدامة وهـو    - ١

  األساس فيما نتخذه من إجراءات لتنفيذ جدول أعمال الموئل؛
يـة المسـتوطنات البشـرية إذ أن    ونود أن نُشدد على أن هذه لحظة فريدة في تاريخ تنم - ٢

باليين نسمة يعيشون في المدن ويواجه العالم فيها نموا لـم   ٦نصف سكان العالم البالغ عددهم 
وستكون للقـرارات  . يسبق له مثيل في أعداد سكان الحضر، وبصورة رئيسية في العالم النامي

ربع سكان الحضر فـي العـالم   ونحن نالحظ بقلق بالغ أن . التي نتخذها اآلن نتائج بعيدة األثر
وقد تعذر في مدن عديدة تواجه النمو السريع والمشاكل البيئية والـبطء  . يعيش دون خط الفقر

في وتيرة التنمية االقتصادية، مواجهة التحديات المتصلة بتوفير فرص العمل الكافيـة وتـوفير   
  السكن المالئم وسد االحتياجات األساسية للمواطنين؛

جديد على أن المناطق الريفية والحضرية مترابطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيـا   ونُشدد من - ٣
وعلى أن المدن والبلدات هي محركات للنمو تساهم في تنمية المستوطنات البشـرية الريفيـة   

ويعيش نصف سكان العالم في مستوطنات ريفية، بـل إن سـكان   . والحضرية على حد سواء
ويعد التخطيط العمراني المتكامل واالهتمام . سيا يمثلون األغلبيةالمناطق الريفية في أفريقيا وآ

المتوازن باألحوال المعيشية في المناطق الريفية والحضرية أمرا حاسم األهمية بالنسبة لجميـع  



وال بد من االستفادة على الوجه األكمل من المساهمات والروابط التي يكمـل بعضـها   . األمم
والحضرية بإيالء االهتمـام المناسـب الحتياجاتهـا االقتصـادية     بعضا بين المناطق الريفية 

وبينما يجري التصدي للفقر الحضري، من الجـوهري أيضـا   . واالجتماعية والبيئية المختلفة
العمل على استئصال شأفة الفقر الريفي وتحسين األحوال المعيشية، وكذلك إيجاد فرص للعمل 

دن والبلدات الصغيرة ومتوسطة الحجم فـي المنـاطق   والتعلم في المستوطنات الريفية وفي الم
  الريفية؛

ونعيد تأكيد تصميمنا على التصدي، على جميع المستويات، لألوضاع البيئية المتـدهورة   - ٤
فبعض األنشطة المنفـذة علـى المسـتوى    . التي تهدد صحة باليين من الناس ونوعية حياتهم

ر على المستوى العالمي وتلزم معالجتها في سياق المحلي والتي تؤدي إلى تدهور البيئة لها آثا
  المستوطنات البشرية؛

ونؤكد من جديد األهداف والمبادئ المتمثلة في توفير المـأوى المناسب للجميع والتنميـة   - ٥
المستدامة للمستوطنات البشرية في عالم آخذ في التحضر، المنصوص عليها في جدول أعمال 

  ساس اللتزاماتنا؛، والتي تشكل األ)٤(الموئل 
ونجدد ونعيد تأكيد التزاماتنا الواردة في جدول أعمال الموئل، والمتعلقة بتـوفير المـأوى    - ٦

المناسب للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، والتمكين والمشاركة، والمساواة بـين  
ييم ما يحرز من تقـدم  الجنسين، وتمويل المأوى والمستوطنات البشرية، والتعاون الدولي، وتق

  ؛)٥(
  الترحيب بالتقدم المـحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل -باء 

ونشيد بالجهود التي تبذلها الحكومات على جميع المستويات واألمم المتحدة والمنظمـات   - ٧
الحكومية الدولية األخرى والشركاء في جدول أعمال الموئل وكذلك الجهود التي تبذلها المديرة 

، ونرحب بالتقدم المحـرز حتـى   )الموئل(نفيذية لمركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية الت
ونالحظ مع التقدير التقارير القطرية واإلقليميـة المتعلقـة   . اآلن في تنفيذ جدول أعمال الموئل

وتقرير المديرة التنفيذية لمركز األمـم المتحـدة للمسـتوطنات    ) ٦(بتنفيذ جدول أعمال الموئل
، مـع  )٧(عن استعراض وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئل ) الموئل(شرية الب

أخذ األولويات واألهداف الخاصة بكل منطقة في االعتبار، ووفقا لإلطار القانوني والسياسـات  
  الوطنية لكل بلد؛

بأن ) ٨(ين ونرحب بقرار لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في دورتها السادسة والخمس - ٨
يجري المقرر الخاص الذي ستركز واليته على اإلسكان المالئم بوصفه مكونـا للحـق فـي    
المستوى المعيشي المالئم، في إطار واليته، حوارا منتظما ويناقش مجاالت التعـاون الممكنـة   
مع الحكومات، وهيئات األمم المتحدة ذات الصلة، والوكاالت المتخصصة، والمنظمات الدولية 



معنية بالحقوق المتعلقة باإلسكان، بما فيها مركـز األمـم المتحـدة للمسـتوطنات البشـرية      ال
، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية الدولية، وأن يضع توصيات بشـأن  )الموئل(

  إعمال الحقوق المتصلة بالوالية؛
ى نحـو متكامـل   ونحيط أيضا علما مع االرتياح بالوعي المتنامي بضرورة التصدي عل - ٩

للفقر، والتشرد، والبطالة، وانعدام الخدمات األساسية، وإقصاء النساء واألطفال والمجموعـات  
المهمشة، بما في ذلك مجتمعات السكان األصليين، والتفكك االجتماعي وذلك من أجـل جعـل   

ميـع  المستوطنات البشرية في كل أنحاء العالم أفضل وأكثر مالءمة للعيش فيها ومستوعبة لج
وتواصل الحكومات والمنظمات الدولية وأعضاء المجتمـع المـدني بـذل    . الفئات االجتماعية

  الجهود لمعالجة هذه المشاكل؛
ونحيط علما بوضع نُهج متكاملة وتشاركية إزاء تخطيط وإدارة البيئة الحضـرية فيمـا    - ١٠

م المقـدم مـن   وفي هذا الخصوص، نُرحب بالـدع ). ٩( ٢١يتصل بتنفيذ جدول أعمال القرن 
حكومات كثيرة آلليات التشاور والشراكة المقامة فيما بين األطراف المهتمة بغـرض إعـداد   

  ؛٢١وتنفيذ خطط بيئية محلية وكذا المبادرات المحلية المتعلقة بجدول أعمال القرن 
ونرحب بالدور االقتصادي المتزايد الذي تؤديه المدن والبلدات في عالمنا السـائر فـي    - ١١
ق العولمة وبالتقدم المحرز في إقامة شراكات بين القطـاعين العـام والخـاص وتعزيـز     طري

وبمقدور المدن والبلدات أن تزيد إلى أقصى حـد مـن فوائـد    . المشاريع الصغيرة والمحدودة
وبإمكان المدن متى كانت إدارتها جيـدة أن تـوفر بيئـة    . العولمة بما يعوض نتائجها السلبية

  توفير فرص العمل وتقديم مجموعة متنوعة من السلع والخدمات؛ اقتصادية قادرة على
ونرحب بالجهود التي بذلتها حتى اآلن بلدان نامية كثيرة في تطبيق الالمركزيـة فـي    - ١٢

  إدارة المدن كوسيلة لتعزيز أداء السلطات المحلية في تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
مات األخرى باعتبارها تتحمل المسؤولية ونرحب بمساهمات الحكومات الوطنية والحكو - ١٣

  األولية عن تنفيذ جدول أعمال الموئل من خالل قوانينها وسياساتها وبرامجها؛
ونُقدر المساهمة الهامة التي تقدمها السلطات المحلية في جميع أنحاء العالم فـي تنفيـذ    - ١٤

ـ    ات علـى كـل   جدول أعمال الموئل عبر تضافر الجهود وتعزيز الشـراكات بـين الحكوم
المستويات، األمر الذي أدى إلى تحسن في أحوال المستوطنات البشرية بما في ذلـك تحسـين   

وتعد المشاركة الواسعة النطاق في صـنع القـرارات مـع تـوفر     . أسلوب اإلدارة الحضرية
. المساءلة والشفافية وبساطة اإلجراءات، أمورا ال غنى عنها لمنع الفساد وتحقيق الصالح العام

ي هذا الصدد نالحظ بارتياح االتجاه المتزايد نحو إعطاء األولوية لتنفيـذ جـدول أعمـال    وف
  الموئل ولمبادئ اإلدارة السليمة على جميع المستويات؛



ونعترف للبرلمانيين العالميين المعنيين بالموئل بالعمل الهام الذي قاموا بـه فـي تنفيـذ     - ١٥
هم على مواصلة العمل من أجـل تنفيـذ جـدول    وفي الوقت ذاته نشجع. جدول أعمال الموئل

  أعمال الموئل؛
ونسلم بأن الهدف العام للرؤية االستراتيجية الجديدة لمركز األمم المتحدة للمسـتوطنات   - ١٦

وتشديدها على الحملتين العـالميتين لضـمان الحيـازة واإلدارة الحضـرية     ) الموئل(البشرية 
ذ الفعال لجدول أعمال الموئل، وخاصة من أجل توجيـه  يشكالن مدخلين استراتيجيين إلى التنفي

وفي هذا . التعاون الدولي بشأن المأوى المالئم للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية
الخصوص، نرحب بإنشاء اللجنة االستشارية للسلطات المحلية ونعرب عن تقديرنا لما قدمتـه  

وفي اإلعداد للدورة ) الموئل(لمستوطنات البشرية من مساهمات في عمل مركز األمم المتحدة ل
  االستثنائية للجمعية العامة؛

  التسليم بوجود فجوات وعراقيل -جيم 
ونالحظ بقلق بالغ األوضاع الراهنة للمستوطنات البشرية في جميع أنحـاء العـالم وال    - ١٧

بـالرغم مـن أن   و). ١٠(سيما ما يورده التقرير العالمي الثالث عن المسـتوطنات البشـرية   
الحكومات وشركاءها في جدول أعمال الموئل قد بذلت جهودا متواصلة للوفـاء بالتزاماتهـا،   
يظل الفقر الواسع االنتشار يشكل العقبة األساسية، كما أن األوضاع البيئية تظل بحاجـة إلـى   

الفقر ال ومن األمور الحرجة أن معظم السكان الذين يعانون من . تحسين كبير في بلدان عديدة
يزالون يفتقرون إلى الضمان القانوني المتالك مساكنهم، فيما يفتقر آخرون حتى إلى المـأوى  

  وهكذا ال تزال هناك عقبات خطيرة تواجه التنمية المستدامة للمستوطنات البشرية؛. األساسي
 ونالحظ بقلق أن إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ جدول أعمال الموئـل تتمثـل فـي    - ١٨

التفاوت بين االلتزامات التي قطعت فـي اسـطنبول وبـين اإلرادة السياسـية للوفـاء بتلـك       
كما أننا نسلم بوجود فجوات في كل من مجالي اإلعالم والتوعية، تُشكل في حـد  . االلتزامات

  ذاتها عوائق؛
سـكان  ونسلم بأن القيود المالية الشديدة تُفرز مشاكل حادة تتعلق بالمأوى المناسـب واإل  - ١٩

والمستوطنات البشرية في البلدان التي يتدفق إليها الالجئـون نتيجـة للصـراعات الـدائرة،     
  وللكوارث الطبيعية والتي يتسبب فيها اإلنسان والمصائب األخرى التي تحل بالبلدان المجاورة؛

ونعترف بالثغرات في السياسات المتعلقة بالمأوى والمناطق الحضرية التي حدت مـن   - ٢٠
المشاركة والشراكة وجعلت من الصعوبة بمكان ترجمة أفضل الممارسات إلى سياسات فرص 

ويساورنا أيضا بالغ القلـق ألن كثـيرا من النسـاء ال يشاركن حتـى اآلن مشـاركة   . جيدة
تامة على قدم المساواة في كل مجاالت المجتمع، بل يعانين، في الوقت ذاته، من آثـار الفقـر   

  بقدر أكبر؛



عترف أيضا بأن عملية التحضر في العالم أسفرت عن تجمعـات سـكانية حضـرية    ون - ٢١
تتجاوز الحدود اإلدارية للمدن األصلية، وتمتد على مدى وحدتين إداريتين أو أكثـر، ولـديها   

  سلطات محلية ذات قدرات وأولويات مختلفة وتُعاني من انعدام التنسيق؛
فاءة أداء أسواق األراضي واإلسكان لضمان ونسلم بوجود عراقيل رئيسية تحول دون ك - ٢٢

مـن جـدول أعمـال     ٧٦كما أن اإلجراءات الموصى بها في الفقرة . اإلمداد الكافي بالمأوى
  الموئل، لم تُنفذ تنفيذا تاما؛

وقد حددنا عقبات كبرى ترتبط بمحدودية القدرات االقتصادية والتكنولوجية والمؤسسية  - ٢٣
ونسلم بغيـاب  . ية، وال سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواعلى جميع المستويات الحكوم

  سياسات شاملة وجامعة لمؤسسات بناء القدرات وربط هذه المؤسسات بشبكات؛
وقد حددنا أيضا السياسات االقتصادية والقيود في األسواق المالية على كل المسـتويات   - ٢٤

تياجات المستوطنات البشرية المستدامة لدى العديد التي تحول دون تعبئة الموارد الكافية لسد اح
  من البلدان؛

ونُدرك أن تعبئة الموارد المحلية وكذلك السياسات الوطنية السـليمة حاسـمة األهميـة     - ٢٥
ومع أن المسؤولية األساسية عن تنفيـذ جـدول   . بالنسبة لتمويل المأوى والمستوطنات البشرية

ويؤسـفنا أن التعـاون   . فإن الدعم الدولي له األهمية أيضاأعمال الموئل تقع على الحكومات ، 
، مما شكل ١٩٩٦الدولي في تطـوير المـأوى والمستوطنات البشرية لم يعزز كثيرا منذ عام 

كما أننا نأسف ألن بلدانا عديدة لم تتمكن مـن االسـتفادة مـن    . سببا من أسباب القلق المتنامي
  اجاتها المالية لتطوير المأوى والمستوطنات البشرية؛آليات السوق استفادة كافية دعما الحتي

ونُدرك عدم التكافؤ في فرص الحصـول علـى تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـال،       - ٢٦
وخصوصا في البلدان النامية، مما أدى إلى عدم استفادة الحكومات والشركاء في جدول أعمال 

  مال الموئل؛الموئل على أفضل وجه من هذه الموارد في تنفيذ جدول أع
ونقرر كذلك اتخاذ إجراءات متضافرة ضد اإلرهاب الدولي الذي يضع عراقيل جسيمة  - ٢٧

  أمام تنفيذ جدول أعمال الموئل؛
فألول مرة فـي تـاريخ البشـرية،    : وندرك أن عواقب هذه الفجوات والعراقيل خطيرة - ٢٨

وقد تـدهورت البيئـة   . المدنباليين نسمة في  ٦تعيش الغالبية من سكان العالم البالغ عددهم 
والفجوات والعراقيل التي تمت مواجهتهـا فـي   . المعيشية للعديد من الناس عوض أن تتحسن

السنوات الخمس األخيرة أدت إلى بطء وتيـرة التقـدم باتجـاه تحقيـق التنميـة المسـتدامة       
عمال ومن الجوهري أن تتخذ خطوات لضمان ترجمة جدول أ. للمستوطنات البشرية في العالم

  الموئل اآلن إلى سياسات وإجراءات عملية في كل بلد؛
  



  اتخاذ المزيد من اإلجراءات -دال 
ونؤكد التزامنا بتذليل العراقيل التي تعوق تنفيذ جدول أعمال الموئل، وبخاصة الفقـر،   - ٢٩

غايـة  الذي نعتبره عامال رئيسيا، وبتعزيز البيئات المؤاتية الوطنية والدولية وصونها، ولهذه ال
وانطالقا من . نتعهد بالتعجيل في جهودنا لضمان تنفيذ جدول أعمال الموئل تنفيذا كامال وفعاال

عزمنا على منح الزخم الجديد لجهودنا لتحسين أحوال المستوطنات البشـرية، نعـرض هنـا    
فوعيا منا بمسؤولياتنا تجاه األجيال المقبلة فـي مسـتهل   . مبادرات أخرى لتحقيق تلك الغايات

أللفية الجديدة، نلتزم التزاما قويا بتوفير المأوى الكافي للجميع والتنمية المستدامة للمستوطنات ا
وندعو الشعوب في جميع البلدان وفي كل مجاالت الحيـاة  . البشرية في عالم آخذ في التحضر

ام عالم وكذلك المجتمع الدولي، إلى االنضمام إلى االلتزام المتجدد برؤيتنا المشتركة من أجل قي
  أكثر عدال وإنصافا؛

ونؤكد مجددا أن األسرة هي الوحدة األساسية للمجتمع ولذلك ال بد من تعزيزها، ومـن   - ٣٠
وتتخذ األسرة أشكاال متنوعة في مختلف النظم الثقافية . حقها أن تتلقى الحماية والدعم الشاملين

ة الحرة من الـزوج والزوجـة   ونرى أن الزواج يجب أن يتم بالموافق. والسياسية واالجتماعية
وال بد من احترام حقـوق أفـراد األسـرة وقـدراتهم     . المقبلين وأن يكونا شريكين متكافئين

وينبغي أن يراعي تخطيط المستوطنات البشرية الدور البنَّاء لألسرة لدى تصميم . ومسؤولياتهم
قتضاء، تهيئة جميـع  وينبغي أن ييسر المجتمع، حسب اال. هذه المستوطنات وتنميتها وإدارتها

الشروط الالزمة لدمجها وجمع شملها والحفاظ عليها وتحسينها وحمايتها ضمن مأوى مالئـم،  
  ؛)١١(مع مراعاة الحصول على الخدمات األساسية وتوفير سبل عيش مستدامة لها 

ونعقد العزم على أن نُشجع، في إطار أمور من بينها استراتيجية للقضاء علـى الفقـر،    - ٣١
اسات االجتماعية واالقتصادية الرامية إلى الوفاء باالحتياجات السكنية لألسر وأفرادها مـع  السي

  ؛)١٢(إيالء اهتمام خاص برعاية األطفال 
ونعقد العزم أيضا على تشجيع التغييرات في المواقف والهياكل والسياسـات والقـوانين    - ٣٢

ة جميع العراقيل التي تعترض صون والممارسات األخرى المتصلة بالشأن الجنساني بغية إزال
كرامة اإلنسان والمساواة داخل األسرة والمجتمع وتشجيع مشاركة المرأة والرجـل مشـاركة   
تامة وعلى قدم المساواة، في كل األمور بما في ذلك وضع السياسات والبرامج العامة وتنفيذها 

  ؛)١٣(ومتابعتها 
ت الدولية األخرى إلى تعزيز نوعية وثبـات  وندعو الحكومات واألمم المتحدة والمنظما - ٣٣

دعمها لجهود القضاء على الفقر والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية، والسـيما لمصـلحة   
وهذا بدوره ال يتطلب إرادة سياسية متجددة فحسب، بل يتطلب أيضـا حشـد   . أقل البلدان نموا

ونحث علـى تعزيـز   . والدوليورصد موارد جديدة وإضافية على كل من المستويين القطري 



المساعدة الدولية للبلدان النامية في جهودها الرامية إلى تخفيف حدة الفقر، بما في ذلـك عـن   
طريق إيجاد بيئة تمكينية تيسر إدماج البلدان النامية في االقتصاد العالمي، وتحسين وصـولها  

ات التي بدأت بالفعل فيما يتعلق إلى األسواق، وتيسير تدفق الموارد المالية وتنفيذ جميع المبادر
  بتخفيف الدين تنفيذا كامال وفعاال؛

ونشدد على ضرورة أن ينظر المجتمع الدولي، حسب االقتضاء، في اتخاذ مزيـد مـن    - ٣٤
  اإلجراءات التي تفضي إلى حلول مستديمة لمشكلة عبء الدين الخارجي للبلدان النامية؛

للبلدان المتقدمة النمو التـي وافقـت علـى تقـديم     وفي هذا الصدد، نعرب عن تقديرنا  - ٣٥
في المائة مـن ناتجهـا    ٠.٧مساعدة إنمائية رسمية شاملة وصلت إلى الرقم المستهدف البالغ 

القومي اإلجمالي، ونطلب إلى البلدان المتقدمة التي لم تعزز بعد جهودها من أجل تحقيق الرقم 
ن تقوم بذلك فـي أسـرع وقـت ممكـن، وأن     في المائة أ ٠.٧المستهدف المتفق عليه البالغ 

 ٠.٢٠و  ٠.١٥تخصص ضمن ذلك الرقم، حيثما كان ثمة اتفاق بهذا الشأن، نسبة تتراوح بين 
  في المائة من ناتجها القومي اإلجمالي ألقل البلدان نموا؛

ونطلب إلى المجتمع الدولي أن يدعم بقـوة جهـود القضـاء علـى الفقـر، ونرحـب        - ٣٦
األمين العام حاليا بشأن إنشاء صندوق عالمي للتضـامن مـن أجـل     يجريها بالمشاورات التي

القضاء على الفقر ألهداف عدة من بينها تمويل وتنفيذ السياسات والبرامج االجتماعية لجـدول  
أعمال الموئل للتصدي لتحديات القضاء على الفقر والتنمية المستدامة في البلدان الناميـة، وال  

  مع مراعاة الجانب التطوعي لهذه المساهمات؛ سيما في أقل البلدان نموا،
ونعقد العزم على إذكاء الوعي بما تطرحه تنمية المستوطنات البشرية من تحديات ومـا   - ٣٧

تستوجبه من حلول، وذلك من خالل النشر التام والصريح للمعلومات، ونقطع على أنفسنا عهدا 
  ات؛بتجديد اإلرادة السياسية وتعزيزها على جميع المستوي

ونعقد العزم أيضا على تمكين الفقراء والفئات الضعيفة، عن طريق أمـور مـن بينهـا     - ٣٨
تشجيع زيادة ضمان الحيازة وتحسين وسائل الوصـول إلـى المعلومـات واالطـالع علـى      

ونسعى إلى وضع سياسات محددة . الممارسات السليمة، بما في ذلك التوعية بالحقوق القانونية
  لفقر في الحواضر؛للتغلب علىتنامي ا

ونعقد العزم كذلك على تمكين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والشـركاء   - ٣٩
اآلخرين في جدول أعمال الموئل، داخل اإلطار القانوني لكل بلد ووفقا ألوضـاعه، مـن أداء   

ويمكـن  . ريةدور أكثر فعالية في توفير المأوى وفي تحقيق التنمية المستدامة للمستوطنات البش
بلوغ ذلك عن طريق التطبيق الفعال، حسب االقتضاء، لالمركزية في مجال إسناد المسؤوليات 
وإدارة السياسات وتفويض سلطة صنع القرار ورصد الموارد الكافية، بمـا فـي ذلـك مـنح     
السلطات المحلية، حيثما أمكن، صالحية جباية الضرائب، عن طريق المشاركة والديمقراطيـة  



وينبغي بوجه خاص ضمان أداء المرأة لـدور  . ة ومن خالل التعاون الدولي والشراكاتالمحلي
. فعال في صنع القرار على صعيد األجهزة المحلية، عن طريق آليات مناسبة حسب االقتضاء

وفي هذا السياق، نوافق على تكثيف حوارنا، حيثما أمكن، من خالل جهات من بينهـا لجنـة   
لك فيما يتعلق بجميع المسائل ذات الصلة بتطبيق الالمركزية الفعالـة  المستوطنات البشرية، وذ

وتعزيز السلطات المحلية، دعما لتنفيذ جدول أعمال الموئل، طبقا لإلطار القانوني ولسياسـات  
  كل بلد؛

ونشجع السلطات داخل المناطق الحضرية الكبرى على أن تضع آليات وتشجع، حسـب   - ٤٠
قانونية ومالية وإدارية وتخطيطية وتنسيقية بغية تحقيق قـدر أكبـر   االقتضاء، استخدام وسائل 

  من اإلنصاف والنظام واألداء في المدن؛
ونعقد العزم على بناء القدرات والشبكات لتمكين جميع الشركاء من أداء دور فعال فـي   - ٤١

امـة  ذلك أن إدارة عمليات التحضر تتطلب مؤسسـات ع . تنمية المأوى والمستوطنات البشرية
قوية وخاضعة للمساءلة قادرة على توفير إطار فعال يمكن فيه لكل شـخص أن يصـل إلـى    

وثمة حاجة ألن يوجه بناء القدرات نحو جملة أمور منها دعم الالمركزيـة  . الخدمات األساسية
ونحن نتعهد أيضا بـأن نعـزز المؤسسـات واألطـر     . وعمليات اإلدارة الحضرية التشاركية

اعد على مشاركة قاعدة عريضة في صنع القرارات وفي تنفيذ اسـتراتيجيات  القانونية التي تس
  وسياسات وبرامج المستوطنات البشرية وتجعل هذه المشاركة ممكنة؛

. ونسلم بما للعمل التطوعي وعمل منظمـات المجتمـع المحلـي مـن قيمـة ونؤيـده       - ٤٢
لبشرية ألنها تساعد في بنـاء  فالممارسات التطوعية تسهم إسهاما كبيرا في تنمية المستوطنات ا

مجتمعات محلية قوية ومتماسكة، و في تنمية شعور بالتضامن االجتماعي يولد، من خالل هذه 
  العملية، نواتج اقتصادية هامة؛

ونحن ملتزمون بتحسين قدرات الوقاية من الكوارث الطبيعية والناتجة عـن األنشـطة    - ٤٣
، والتصدي لها، بمسـاهمة مـن شـبكات التعـاون     البشرية والتأهب لها، والتخفيف من حدتها

الوطنية والدولية، وذلك بغية التخفيف من هشاشة المستوطنات البشرية أمـام هـذه الكـوارث    
ولتنفيذ برامج فعالة لفترة ما بعد الكوارث لفائدة المستوطنات البشرية المتضررة، ترمـي إلـى   

رء مخاطر الكـوارث فـي المسـتقبل،    تحقيق جملة أمور من بينها سد االحتياجات اآلنية، ود
  وجعل المستوطنات البشرية ميسورة للجميع بعد إعادة بنائها؛

ونلتزم بتحقيق هدف المساواة بين الجنسين لدى تنمية المسـتوطنات البشـرية، ونعقـد     - ٤٤
العزم على تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، باعتبار ذلـك مـن الطـرق الفعالـة     

ونلتـزم كـذلك بوضـع    . لفقر وتنشيط تنمية مستوطنات بشرية تكون مستدامة حقـا لمكافحة ا



وتعزيز السياسات والممارسات التي تشجع مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المسـاواة  
  في تخطيط المستوطنات البشرية واتخاذ القرارات المتعلقة بها؛

وتحديد وتطوير نهج ابتكارية مالئمة لتمويـل  ونلتزم أيضا بتقوية اآلليات المالية القائمة  - ٤٥
وعالوة على ذلك، نحن عاقدون العـزم  . المآوي والمستوطنات البشرية على جميع المستويات

على االضطالع بإصالحات تشريعية وإدارية تتيح للمرأة الوصول إلى المـوارد االقتصـادية   
وفي امـتالك األرض، وغيـر    بشكل كامل وعلى قدم المساواة، بما في ذلك الحق في الميراث

ذلك من الممتلكات واالئتمانات والموارد الطبيعية والتكنولوجيات المالئمة، وكفالة حقهـا فـي   
ونحن مصممون على العمل مـن أجـل أن تتـاح    . ضمان الحيازة، وفي إبرام اتفاقات تعاقدية

الكفاءة والفعالية للجميع فرص متساوية ومتزايدة للحصول على تمويل إسكاني يتسم باالنفتاح و
ويكون مناسبا، وعلى تشجيع آليات االدخار في القطاع غير الرسمي حيثما يكون ذلك مناسـبا،  
وعلى تقوية األطر التنظيمية والقانونية وتعزيز القـدرة علـى اإلدارة الماليـة علـى جميـع      

  المستويات؛
ـ   - ٤٦ ابع النظـامي علـى   ونعقد عزمنا على تعزيز االرتقاء باألحياء الفقيرة وإضـفاء الط

وبصورة خاصة، نؤكد مجددا التزامنـا بالهـدف   . المستقطنات، ضمن األطر القانونية لكل بلد
، وهو إدخال تحسين ملموس في حياة مـا  "مدن خالية من األحياء الفقيرة"المتوخى من مبادرة 

  ؛٢٠٢٠مليون نسمة من القاطنين في األحياء الفقيرة بحلول عام  ١٠٠ال يقل عن 
ونؤكد أن من الضروري، حرصا على توفير إسكان ميسور للفقراء، تعزيـز التعـاون    - ٤٧

فيما بين البلدان من أجل إشاعة استخدام مواد البناء المناسبة والمتدنيـة الكلفـة والمسـتدامة،    
والتكنولوجيا المالئمة، لبناء المساكن المناسبة وقليلة التكلفة، وتوفير خدمات تكون في متنـاول  

  ء وخاصة في األحياء الفقيرة والمستوطنات غير المخططة؛الفقرا
ونعقد العزم على تكثيف الجهود إلدراج البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال فـي   - ٤٨

منظومة التعاون متعدد األطراف في التنمية المستدامة للمستوطنات البشـرية، عـن طريـق    
ل تحديد المستوى الكافي من الالمركزية فـي إدارة  تطوير الدعم المقدم إلى تلك البلدان من أج

كما نكرر التزامنا بأن نُشـرك فـي هـذه الجهـود     . المستوطنات البشرية الحضرية والريفية
المؤسسات المالية التابعة لألمم المتحدة والمؤسسات الدوليـة والوطنيـة والقطـاع الخـاص     

  والشركاء اآلخرين في جدول أعمال الموئل؛
ونعقـد  . لما بارتياح بما تقوم به بلدان عديدة حاليا من وضع سياسات لإلسكانونحيط ع - ٤٩

العزم كذلك على االضطالع باإلصالحات التشريعية واإلدارية الالزمة لدعم جهـود النـاس،   
الفردية والجماعية، إليجاد المأوى الميسور، والعتماد تخطيط اسـتباقي لتـوفير األراضـي،    

العمل في أسواق األراضي وإدارتها، وإلزالة الحـواجز القانونيـة    وإلضفاء الفعالية على سير



واالجتماعية أمام الحصول على قدم المساواة وبطريقة منصفة علـى األراضـي، ولضـمان    
المساواة بين النساء والرجال فيما يخص توفير الحماية القانونية لحقوقهم في امتالك األراضي 

، فإننا نسلم بالحاجة إلى العمـل بنشـاط علـى تشـجيع     وبغية تنفيذ ما سبق ذكره. والعقارات
حصول المتشردين على المأوى الميسور والخدمات األساسية، ومنع عمليات اإلخالء القسـري  
التي تخالف القوانين، وتيسير وصول الجميع، وال سـيما الفقـراء والفئـات الضـعيفة، إلـى      

ذلك أية حقـوق قانونيـة، وإلـى سـبل     المعلومات بشأن التشريعات المتعلقة باإلسكان بما في 
وفي هذا الصدد، نحيط علما مع التقدير بـالنهج األولـي   . االنتصاف حين تنتهك هذه القوانين

  للحملة العالمية من أجل ضمان الحيازة وبأنشطتها ونؤيدها؛
ونحن نعتبر تنفيذ جدول أعمال الموئل جزءا ال يتجزأ من الكفـاح العـام فـي سـبيل      - ٥٠

ونرى أن تنفيذ جدول أعمال الموئل والسعي من أجل التنمية المسـتدامة  . أفة الفقراستئصال ش
متشابكان بصورة وثيقة ومترابطان، وأن تنمية المستوطنات البشرية عامل رئيسي في تحقيـق  

وتوفر القمة العالمية للتنمية المستدامة التي ستعقد في جوهانسبرغ في جنوب . التنمية المستدامة
، فرصة جيدة لزيادة تنمية هذه العالقـة  ٢٠٠٢سبتمبر /أيلول ١١إلى  ٢ي الفترة من إفريقيا، ف
  وتكثيفها؛

ونعلن عزمنا على تكثيف الجهود من أجل كفالـة إدارة شـفافة ومسـؤولة وخاضـعة      - ٥١
ونسـلّم بـأن اإلدارة   . للمساءلة ومنصفة وفعالة وكفؤة للمدن والمستوطنات البشرية األخـرى 

بلد وعلى المستوى الدولي تؤدي دورا أساسيا في التصـدي لتحـدي الفقـر     السليمة داخل كل
الحضري وكذلك تحدي التدهور البيئي وفي تسخير الفرص الكامنـة التـي تنطـوي عليهـا     

إن المدن تحتاج إلى نهج ومنهجيات محددة لتحسين إدارتهـا، وللتخطـيط والعمـل    . العولمة
ضري واإلقصاء االجتماعي وتحسـين األوضـاع   بصورة استراتيجية بغية الحد من الفقر الح

وفي هذا الخصوص، . االقتصادية واالجتماعية لكافة المواطنين وحماية البيئة بصورة مستدامة
نالحظ أهمية العمل على توفير سبل مستدامة لكسب العيش من خالل التعلـيم والتـدريب، وال   

  سيما بالنسبة للفقراء والفئات الضعيفة؛
، )اإليدز(متالزمة نقص المناعة المكتسب /وباء فيروس نقص المناعة البشريةلقد انتشر  - ٥٢

ونحـن عـازمون   . بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع كثيرا مما كان متوقعا في مؤتمر اسطنبول
على تكثيف الجهود على المستويين الـدولي والـوطني لمكافحـة فيـروس نقـص المناعـة       

على وضع وتنفيذ سياسات وإجـراءات مالئمـة   اإليدز، وعلى العمل بصورة خاصة /البشرية
ونحن ندرك المشكلة التـي يواجههـا المصـابون    . للتصدي لتأثيره على المستوطنات البشرية

اإليدز في الوصول إلى الموارد المالية لإلسكان والحاجة إلـى  /بفيروس نقص المناعة البشرية



ز، وخاصة منهم األيتام ومن بلغ اإليد/إيجاد حلول إليواء ضحايا فيروس نقص المناعة البشرية
  المرحلة النهائية من المرض؛

ونوطد عزمنا على تكثيف الجهود لتعزيز دور الشـباب والمجتمـع المـدني ولزيـادة      - ٥٣
  التعاون مع البرلمانيين في تنمية المستوطنات البشرية؛

والعنـف  ونعقد العزم كذلك على تشجيع العمل بمزيد من التصميم لمكافحـة الجريمـة    - ٥٤
الحضريين، وال سيما العنف ضد النساء واألطفال وكبار السـن، وذلـك مـن خـالل اتخـاذ      
إجراءات متناسقة، على جميع المستويات، وحسب االقتضاء، وفقا لخطط عمل متكاملة لمنـع  

ويمكن أن تشمل هذه الخطط دراسة استقصائية تشخيصية لظاهرة الجريمة، وتحديـد  . الجريمة
لة ذات الصلة في منع اإلجرام ومكافحة الجريمة، وإنشاء آليات للتشاور مـن  كل الجهات الفاع

  أجل وضع استراتيجية متماسكة وإيجاد الحلول الممكنة لهذه المشاكل؛
ونوطد عزمنا كذلك على التصدي بجدية للتحديات التي تفرضـها علـى المسـتوطنات     - ٥٥

وارث التي يتسـبب فيهـا اإلنسـان،    البشرية الحروب، والصراعات، وتدفقات الالجئين، والك
ونلتزم بأن ندعم، عن طريق آليات معززة للتعاون الدولي، البلدان التي تمر بمراحل مـا بعـد   
الصراع وما بعد الكوارث، مع تشديد خاص على توفير المأوى والخدمات األساسية األخـرى،  

تيسير تجديد ضـمان   وعلى األخص للفئات الضعيفة ولالجئين وللمشردين داخليا، وكذلك على
  الحيازة وحقوق الملكية؛

ونقرر اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لتذليل العقبات التي تحـول دون تنفيـذ جـدول     - ٥٦
أعمال الموئل تنفيذا كامال والعقبات التي تحول دون إعمال حقوق الشعوب التي تعيش في ظل 

ع كرامـة اإلنسـان وقيمتـه وينبغـي     االحتالل االستعماري واألجنبي، وهي عقبات تتنافى م
  مكافحتها والقضاء عليها؛

ونقرر أيضا توسيع نطاق حماية المدنيين وتعزيز هذه الحماية وفقا للقـانون اإلنسـاني    - ٥٧
 ١٢الدولي، وال سيما اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب المؤرخـة       

  ؛منها ٤٩، بما فيها المادة )١٤( ١٩٤٩أغسطس /آب
ونقرر تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك تقاسم أعباء المساعدة اإلنسانية المقدمة إلـى   - ٥٨

البلدان المستقبلة لالجئين وتنسيق تلك المساعدة؛ ومساعدة كل الالجئين والمشردين على العودة 
طوعا إلى ديارهم في ظروف تصون أمـنهم وكـرامتهم، وإعـادة إدمـاجهم بسالسـة فـي       

  ؛مجتمعاتهم
  

ونوطد العزم على تعزيز حصول الجميع على مياه الشرب المأمونـة وتيسـير تـوفير     - ٥٩
الهياكل األساسية والخدمات الحضرية، بما في ذلك الصرف الصـحي المالئـم، وتصـريف    



النفايات، والنقل المستدام الذي يكون متكامال وميسورا للجميع، بمـن فـيهم األشـخاص ذوو    
الغرض، ال بد من تعزيز اإلدارة الشفافة والقابلة للمسـاءلة للخـدمات   وتحقيقا لهذا . العاهات

العامة وكذلك تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات التي ال تستهدف الربح من أجل 
  توفير هذه الخدمات؛

ونلزم أنفسنا بتكثيف الجهود لتحسين التخطيط البيئي المستدام والممارسـات اإلداريـة    - ٦٠
ة، ولتشجيع أنماط اإلنتاج واالستهالك المستدامة في المستوطنات البشـرية فـي كـل    المستدام

والنهج المتكاملة لمعالجة القضايا االجتماعية واالقتصـادية  . البلدان، وال سيما البلدان الصناعية
ويوفر جدول أعمال . والبيئية ينبغي أن يؤخذ بها على نحو أكثر منهجية على جميع المستويات

  مدخالت هامة في هذه العملية؛ ٢١والمبادرات المحلية لجدول أعمال القرن  ٢١القرن 
، ٢١ونكرر اإلعراب عن الحاجة إلى إدماج العملية المحلية لتنفيذ جدول أعمال القـرن   - ٦١

ولـذا ينبغـي أن   . كما هو مذكور أعاله، في خطة العمل العالمية لتنفيذ جدول أعمال الموئـل 
استراتيجيات جدولي األعمال هذين بغية تشـجيع التخطـيط واإلدارة   تنسق أهداف وسياسات و

  المستدامين للمناطق الحضرية؛
ونؤكد مجددا أنه ينبغي للحكومات والسلطات المحلية والجهات الشريكة األخـرى فـي    - ٦٢

جدول أعمال الموئل أن ترصد وتقيم أداءها بصورة منتظمة، وأن تقوم الحكومات على جميـع  
عند تنفيذها لجدول أعمال الموئل، بتحديد ونشـر أفضـل الممارسـات وتطبيـق      المستويات،

وتحقيقا لهذه الغاية، فإننا نحتاج إلى أن نعـزز  . مؤشرات تنمية المأوى والمستوطنات البشرية
قدرات جميع الجهات الشريكة في جدول أعمال الموئل على معالجـة المعلومـات وتحليلهـا    

  ها؛وكذلك على االتصال فيما بين
وفـي هـذا   . وثمة هدف آخر هو ترجمة أفضل الممارسات إلى سياسـات وتكرارهـا   - ٦٣

الصدد، ينبغي أن يكفل المجتمع الدولي وضع صيغة موحدة ألفضل الممارسـات والسياسـات   
  التي أثبتت جدواها ونشرها؛

 واعترافا بأن الذين يعيشون في حالة من الفقر هم في الواقـع أثريـاء فـي ملكـاتهم     - ٦٤
االبتكارية، واعترافا بأهمية توفير القروض الصـغيرة الستئصـال شـأفة الفقـر وتحسـين      
المستوطنات البشرية، واتباعا لألمثلة الناجحة في بعض البلدان في هذا الميدان، فإننـا نشـجع   
الحكومات، كل ضمن إطاره القانوني، وكذا مؤسسات التمويل الوطنية والدولية علـى تعزيـز   

ة التي تتيح تقديم القروض الصغيرة لمن يعيشون في حالـة فقـر، وال سـيما    األطر المؤسسي
  النساء، بدون ضمان أو كفالة؛

ونكرر اإلعراب عن أن التعاون الدولي يكتسب مغزى وأهمية إضـافيتين فـي ضـوء     - ٦٥
وثمـة حاجـة إلـى    . االتجاهات الحديثة نحو العولمة المتزايدة والترابط في االقتصاد العالمي



ادة السياسية لجميع الدول وإلى اتخاذ إجراءات محددة على المستوى الدولي، بما في ذلـك  اإلر
فيما بين المدن، إللهام وتشجيع وتقوية األشكال القائمة والمبتكرة للتعاون والشراكة، والتنسـيق  
على كل المستويات وزيادة االستثمار من جميع المصادر، بما في ذلك القطاع الخاص، بغيـة  

وفـي هـذا   . ساهمة مساهمة فعالة في تحسين أوضاع المآوي، وبخاصة في البلدان الناميةالم
الخصوص، فإننا نوطد العزم أيضا على إيالء اهتمام خاص للمـدن والمسـتوطنات البشـرية    
األخرى القائمة في بيئات طبيعية صعبة، مثل المناطق الجافة وشـبه الجافـة بهـدف تقـديم     

  تها،المساعدة والدعم في تنمي
ونؤكد من جديد دور لجنة المستوطنات البشرية ومركز األمم المتحـدة للمسـتوطنات    - ٦٦

في الدعوة ألهداف توفير المأوى المناسب للجميـع، وتعزيزهـا ورصـدها    ) الموئل(البشرية 
وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها، وذلك عن طريق توفير الضمان القانوني للحيازة ، والتنميـة  

مة للمستوطنات البشرية في كل البلدان، وفي الجمع بين أفضل الممارسات، والسياسات المستدا
المؤاتية وتجميع التشريعات، وخطط العمل لتحديد المدن النموذجية للحملتين العالميتين وزيـادة  

واإلجراءات التنفيذية بشأن القضايا الرئيسية للمستوطنات البشرية، ) ١٥(دعم النقاش المعياري 
ك من خالل القيام بجملة أمور منها النشر المنتظم وفي الوقت المناسب للتقـارير العالميـة   وذل

ونحن نؤيد أيضا إقامة نظام مدير المهمات لجدول أعمال الموئل الذي يهـدف إلـى   . الرئيسية
إتاحة رصد أفضل وتعزيز متبادل لإلجراءات المتخذة من قبل الوكاالت الدولية دعمـا لتنفيـذ   

  مال الموئل؛جدول أع
ونؤكد من جديد التزامنا بالتعاون الدولي بصفته عنصرا أساسـيا فـي تنفيـذ إعـالن      - ٦٧

وفي هذا الخصوص، ندعو األمين العام إلى تقديم تقرير إلـى  . اسطنبول وجدول أعمال الموئل
الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين عن الخيارات المتاحة الستعراض وتعزيز والية 

) الموئـل (ومركز لجنة المستوطنات البشرية وحالة مركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 
ودوره ومهامه، طبقا للقرارات ذات الصـلة الصـادرة عـن الجمعيـة العامـة والمجلـس       

) الموئـل الثـاني  (االقتصـادي واالجتمـاعي ومؤتمر األمـم المتحـدة للمستوطنات البشرية 
  ؛)١٦(

لى أن نستعرض بصورة منتظمة التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال الموئـل  واتفقنا ع - ٦٨
  .بغية تقييم هذا التقدم والنظر في مبادرات جديدة

  
 


