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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/63/415( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

املوئــل(تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية - ٦٣/٢٢١
ــم املتحـــدة للمـــستوطنات البـــشرية)الثـــاين ــز برنـــامج األمـ وتعزيـ

 )موئل األمم املتحدة(
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــسمرب/ كــانون األول١٦املــؤرخ)٢٩ - د (٣٣٢٧راــا إىل قراإذ تــشري   ١٩٧٤دي
ــسمرب/ كـــانون األول١٩ املـــؤرخ٣٢/١٦٢ و  كـــانون١٤ املـــؤرخ٣٤/١١٥ و١٩٧٧ديـ

ــسمرب/األول ــؤرخني٥٦/٢٠٦ و٥٦/٢٠٥ و١٩٧٩ديـــ ــانون األول٢١ املـــ ــسمرب/ كـــ ديـــ
 ٥٨/٢٢٧ و٥٨/٢٢٦ و٢٠٠٢ديــــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٧٥ و٢٠٠١

ديــسمرب/ كـانون األول٢٢ املـؤرخ٥٩/٢٣٩ و٢٠٠٣ديــسمرب/ كـانون األول٢٣ملـؤرخنيا
ــانون األول٢٢ املــــــؤرخ٦٠/٢٠٣ و٢٠٠٤  املــــــؤرخ٦١/٢٠٦ و٢٠٠٥ديــــــسمرب/ كــــ

 ،٢٠٠٧ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦٢/١٩٨  و٢٠٠٦ديسمرب/كانون األول ٢٠
 املـــؤرخ٢٠٠٢/٣٨جتمــاعي بقـــراري الـمجلـــس االقتـــصـادي واالعلمــا وإذ حتــيط

، ومبقـــررات الـــس٢٠٠٣يوليــه/ متـــوز٢٥ املــؤرخ٢٠٠٣/٦٢ و٢٠٠٢يوليـــه/ متــوز٢٦
 ٢٠٠٥يوليـه/ متـوز٢٦ املـؤرخ٢٠٠٥/٢٩٨ و٢٠٠٤يوليـه/ متوز٢٣ املؤرخ٢٠٠٤/٣٠٠

ــؤرخ٢٠٠٦/٢٤٧و ــه/ متـــوز٢٧ املـ ــؤرخ ٢٠٠٧/٢٤٩ و٢٠٠٦يوليـ ــه/متـــوز ٢٦املـ يوليـ
 ،٢٠٠٨يوليه/ متوز٢٣رخ املؤ٢٠٠٨/٢٣٩  و٢٠٠٧

املتمثل يف حتقيـق حتـسن )١(أللفيةل إىل اهلدف الوارد يف إعالن األمم املتحدةوإذ تشري 
،٢٠٢٠من سكان األحياء الفقـرية حبلـول عـام األقلىعل مليون شخص١٠٠كبري يف حياة

خطة جوهانـسربغ”(واهلدف الوارد يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١(
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املتمثل يف خفض نسبة األشخاص الذين يتعذر عليهم احلصول على مياه الـشرب )٢()“للتنفيذ
 ،٢٠١٥املأمونة والصرف الصحي إىل النصف حبلول عام

 واإلعــالن املتعلــق باملــدن واملــستوطنات)٣( إىل جــدول أعمــال املوئــلوإذ تــشري أيــضا 
وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ وتوافــق آراء مــونتريي )٤(البــشرية األخــرى يف األلفيــة اجلديــدة

 ،)٥(لمؤمتر الدويل لتمويل التنميةل
 الـيت يـب)٦(٢٠٠٥ؤمتر القمـة العـاملي لعـامملـ الوثيقـة اخلتاميـة إىلوإذ تشري كذلك 

مليـون ١٠٠بالدول األعضاء يف األمم املتحدة أن تعمل علـى حتقيـق حتـسن ملمـوس يف حيـاة
، مـع االعتــراف باحلاجــة٢٠٢٠ن األحيــاء الفقـرية حبلــول عــامشـخص علــى األقــل مـن ســكا

املاسة إىل توفري مزيد من املـوارد مـن أجـل إجيـاد الـسكن امليـسور التكلفـة واهلياكـل األساسـية
تـشجع علـى املتصلة باإلسكان وإيالء األولوية ملنـع نـشوء أحيـاء فقـرية وحتـسني أحواهلـا، وأن

حدة للموئـل واملـستوطنات البـشرية ومرفـق حتـسني األحيـاءتقدمي الدعم إىل مؤسسة األمم املت
 الفقرية التابع هلا،

ــسلم   مبــا لتــدهور البيئــة، مبــا يف ذلــك تغــري املنــاخ والتــصحر وفقــدان التنــوعوإذ ت
 البيولوجي، من تأثري ضار باملستوطنات البشرية،

 األمـمبرنامجدرة قيف مبا قد يكون لألزمة املالية احلالية من أثر سليبتسلم أيضاوإذ 
ــشريةاملتحــدة ــل األمــم املتحــدة(للمــستوطنات الب ــز اســتخدام)موئ ــوارد وتعزي ــة امل ــى تعبئ عل

حــشد املــوارد املاليــة احملليــة والدوليــة لــدعموكــذلكاحلــوافز والتــدابري املتعلقــة باألســواق،
 ،التكلفة امليسورةاستثمارات القطاع اخلاص يف املساكن

_______________

 -أغــسطس/ آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا، )٢(
، الفـــصل) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع (٢٠٠٢ ســـبتمرب/ أيلـــول٤

 .رفق، امل٢ األول، القرار
يونيـه/ حزيـران١٤-٣سـطنبول،إ،)املوئـل الثـاين(تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية )٣(

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار)A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( ١٩٩٦
 .، املرفق٢٥/٢ - القرار دإ )٤(
ــل التنم )٥( ــدويل لتمويــ ــؤمتر الــ ــر املــ ــسيك،تقريــ ــونتريي، املكــ ــة، مــ ــارس/ آذار٢٢-١٨يــ  ٢٠٠٢مــ
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .٦٠/١انظر القرار )٦(
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ــةأمهيــة إســهاوإذ تالحــظ  م موئــل األمــم املتحــدة، يف حــدود واليتــه، يف زيــادة فعالي
تكاليف االنتقال من اإلغاثة يف حاالت الطوارئ إىل اإلنعاش وإعادة البناء، وإذ ترحـب أيـضا

 اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،عضوية موئل األمم املتحدة إىلضمبقرار
لفقـر واحلاجـة إىل دمـج مـسأليت امليـاه أمهية البعـد احلـضري للقـضاء علـى اوإذ تدرك 

 والصرف الصحي وغريمها من املسائل يف إطار شامل للتنمية املستدامة،
 أمهيـة سياسـات الالمركزيـة لتحقيـق التنميـة املـستدامة للمـستوطناتوإذ تدرك أيضا 

ا فيهـاالبشرية، مبا يتماشى مع جدول أعمال املوئل واألهداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـ
 األهداف اإلمنائية لأللفية،

ــهوإذ تالحــظ  ــذ خطت ــم املتحــدة حــىت اآلن يف تنفي ــذي أحــرزه موئــل األم ــدم ال  التق
 ،٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة

ــةوإذ ترحــب  ــة غــري مقيم ــل األمــم املتحــدة، بوصــفه وكال ــذهلا موئ ــيت يب ــاجلهود ال  ب
لوطنية املتعلقـة باملوئـل، يف مـساعدة البلـدان املـستفيدة مـن الـربامجخالل مديري براجمه ا ومن

 على إدماج جدول أعمال املوئل يف صلب أطرها اإلمنائية،
 حلكومـة الـصني ومدينـة نـاجننغ الستـضافتهما الـدورة الرابعـةوإذ تعرب عن تقديرها 

، وحلكومــة٢٠٠٨نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٦ إىل٣ترة مــنـللمنتــدى احلــضري العــاملي يف الفــ
 ،٢٠١٠الربازيل لعرضها استضافة الدورة اخلامسة للمنتدى احلضري العاملي يف عام

تعزيز تعاونه مع البنـكفيما يتعلق ب اجلهود اليت يبذهلا موئل األمم املتحدةوإذ تالحظ 
 الدويل ومصارف التنمية اإلقليميـة واملؤسـسات املاليـة احملليـة، مبـا يكفـل أن تـؤدي أنـشطته يف
جمال إسداء املشورة خبصوص السياسة العامة ويف جمال بناء القدرات إىل تعظيم فعالية التمويـل
االستثماري املخصص لتحـسني نوعيـة امليـاه والـصرف الـصحي كمـدخل إىل بلـوغ األهـداف

 اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،
 علـى مجيـع اـاالت الواقعـةتركيـزهئل األمم املتحـدة موزيد بضرورة أن يوإذ تسلم 

 ضمن نطاق واليته،
 باســتمرار احلاجــة إىل زيــادة املــسامهات املاليــة الــيت ميكــن التنبــؤ ــاأيــضا وإذ تــسلم 

الوقـت ملؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية من أجل كفالة التنفيذ العـاملي، يف
ملموسة، جلدول أعمال املوئل واإلعالن املتعلق باملـدن واملـستوطناتاملناسب وبصورة فعالة و

البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة واألهداف اإلمنائية ذات الصلة املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـا
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 وخطــة)٧( بــشأن التنميــة املــستدامةاألهــداف الــواردة يف إعــالن األلفيــة وإعــالن جوهانــسربغ
 جوهانسربغ للتنفيذ،

ــذي بوإذ تــسلم كــذلك  ــصندوقحيــرزهالتقــدم ال ــشاء ال ــم املتحــدة يف إن ــل األم  موئ
االستئماين للعمليات التجريبية للتمويـل األويل الواجـب الـسداد التـابع ملؤسـسة األمـم املتحـدة

 قـــراره يفموئـــل األمـــم املتحـــدة جملـــس إدارةالـــذي أنـــشأهللموئـــل واملـــستوطنات البـــشرية،
٨(٢١/١٠(، 

 )٩( بتقريـر األمـني العـام عـن التنفيـذ املنـسق جلـدول أعمـال املوئـلمـاحتيط عل - ١ 
)املوئـل الثـاين(وتقرير األمني العام عن تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية

 ؛)١٠()موئل األمم املتحدة(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
وئل األمم املتحـدة يف تنفيـذ خطتـه االسـتراتيجيةباجلهود اليت يبذهلا مترحب - ٢ 

، وتشجع احلكومات القادرة علـى املـسامهة٢٠١٣-٢٠٠٨واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة
ذلك مــن أجــلالقيــام بــعلــىوكــذلك أصــحاب املــصلحة اآلخــرينيف موئــل األمــم املتحــدة

مبــا يف ذلــك داري، اإلالتفــوق تعزيــز جهــوده يف ميــدان اإلصــالح املؤســسي وتــوخيمواصــلة
 ؛النتائجحتقيقاإلدارة القائمة على

 احلكومـات علـى تـرويج مبـادئ وممارسـات التحـضر املـستدام وعلـىتشجع - ٣ 
ظـروفال املبـادئ واملمارسـات، بغيـة حتـسنيتلـكيف تطبيق  سلطاا احملليةإسهامتعزيز دور و

 ،احلــضرفقــراءسكان احلــضر املستــضعفني، مبــن فــيهم ســكان األحيــاء الفقــرية ولــةيعيــشامل
ها يف التخفيف من أسباب تغري املناخ والتكيف مع آثار تغـري املنـاخ جانبكمسامهة مهمة منو

واحلد من املخاطر وأوجه الضعف يف عامل آخذ يف التحضر بسرعة، مبـا يف ذلـك املـستوطنات
 اإليكولوجية اهلشة، وتدعو اجلهات املاحنـة الدوليـة إىل دعـم جهـودالبشرية املوجودة يف النظم

 البلدان النامية يف هذا الصدد؛

_______________

 -أغــسطس/ آب٢٦تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ، جنــوب أفريقيــا، )٧(
، الفـــصل) والتـــصويبA.03.II.A.1شورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــعمنـــ (٢٠٠٢ســـبتمرب/ أيلـــول٤

 .، املرفق١القرار األول،
، املرفــق)A/62/8 (٨الوثــائق الرمسيـة للجمعيــة العامــة، الـدورة الثانيــة والــستون، امللحـق رقــم:انظـر )٨(

 .باء األول، الفرع
)٩( E/2008/64. 
)١٠( A/63/291. 
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 إىل مواصــلة تقــدمي الــدعم املــايل إىل موئــل األمــم املتحــدة عــنتكــرر دعوــا - ٤ 
 متويـل متعـدد الـسنوات ميكـنتـوفريعلـىطريق زيـادة التربعـات، وتـدعو احلكومـات القـادرة

القيـامإىلوكذلك أصحاب املصلحة اآلخـرين، ،خصصةامل غرياملسامهاتزيد منمالتنبؤ به و
ــ ــن أجــلذلكب ــمم ــدافاألدع االســتراتيجية واملؤســسيةللخطــةاالســتراتيجية واملؤســسية ه

  العاملية للتحضر املستدام؛امحلتهدعمو ٢٠١٣-٢٠٠٨للفترةاملتوسطة األجل
  بــسخاء يفاملــسامهةات املاليــة إىلاجلهــات املاحنــة الدوليــة واملؤســس تــدعو - ٥ 

ــصناديق ــاء الفقــرية وال ــصحي ومرفــق حتــسني األحي ــاه والــصرف ال ــصندوق االســتئماين للمي ال
تمكني موئل األمم املتحدة من مساعدة البلدان الناميـة علـى حـشدلاالستئمانية للتعاون التقين

األحيـاء الفقـرية وتـوفريحتـسني أحـوالمـن أجـلاالستثمارات العامة ورؤوس األموال اخلاصة
 مرافق اإليواء واخلدمات األساسية؛

ــضاتـــدعو - ٦  ــة إىل  أيـ ــسات املاليـ ــة واملؤسـ ــة الدوليـ ــسامهةاجلهـــات املاحنـ   يفاملـ
الصندوق االستئماين للعمليات التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد التابع ملؤسـسة األمـم

 املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية؛
إىل األمني العام أن يبقـي احتياجـات موئـل األمـم املتحـدة مـن املـوارد تطلب - ٧

قيد االستعراض لتعزيز فعاليته يف دعم الـسياسات واالسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـة يف بلـوغ
القــضاء علــى الفقــر وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني وتــوفري امليــاه والــصرفاملتعلقــة بهــدافاأل

 وخطــة)١(أللفيـةل  األمـم املتحـدةألحيـاء الفقـرية، الــواردة يف إعـالناأحـوالالـصحي وحتـسني
؛)٦(٢٠٠٥ؤمتر القمة العاملي لعاممل الوثيقة اخلتامية و)٢(جوهانسربغ للتنفيذ

ــذيـــب - ٨ ــسيق وتنفيـ ــل األمـــم املتحـــدة أن يعـــزز اجلهـــود الراميـــة إىل تنـ  مبوئـ
يــذ مــن خــالل اإلطــار املعيـــارييــضطلع بــه مــن أنــشطة يف جمــايل وضــع املعــايري والتنف مــا

املعزز املوضح يف اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل، ممـا يعـزز أنـشطته والتنفيذي
، وتدعو مجيع البلدان اليت بإمكاـا دعـم أنـشطة موئـل األمـم املتحـدة يفرييااملعيف جمال وضع

  هذا الصدد إىل القيام بذلك؛
ــتـــدعو - ٩  ــم املتحـ ــل األمـ ــة موئـ ــات اإلقليميـ ــع املنظمـ ــاون مـ ــز التعـ دة إىل تعزيـ

إلسـهام يفليف املناطقالعاملة الوجود االستراتيجي لرباجمهتعزيزالنظر يفإىلاإلقليمية و ودون
 برامج التنمية املستدامة؛

 إىل موئل األمم املتحدة أن يقوم، يف إطـار عملياتـه التجريبيـة للتمويـلتطلب - ١٠ 
د اخلاصة بتمويل اإلسكان وبالتعاون الوثيق مع املؤسسات املالية الدوليـةاألويل الواجب السدا

 ٢١/١٠ يف االعتبــار أحكــام القــرارواضــعاواإلقليميــة، بتوثيــق ونــشر الــدروس املــستفادة،
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الـيتزمـة متويـل اإلسـكانأل ع املراعاة التامة، وم)٨(الصادر عن جملس إدارة موئل األمم املتحدة
 وغريها من العوامل ذات الصلة؛ريةونة األخآلطرأت يف ا

جملس إدارة موئل األمم املتحدة إىل إبقاء التطورات اليت تـشهدها نظـم تدعو - ١١
متويـل اإلسـكان قيــد االسـتعراض يف ضــوء األزمـة املاليـة احلاليــة، وتقـرر دراســة إمكانيـة عقــد

 رفيع املستوى للجمعية العامة بشأن هذا املوضوع؛اجتماع
الدول األعضاء على القيام، حسب االقتـضاء، بتعزيـز أو إنـشاء جلـان تشجع - ١٢ 

 املـدنالفقـر يف مـناحلـدو بغيـة إدراج التحـضر املـستدام،وطنية عريضة القاعدة معنية باملوئـل
 ضمن استراتيجياا اإلمنائية الوطنية؛

  متابعة نتـائجة عملي يفأن يدرج الس االقتصادي واالجتماعي علىتشجع - ١٣ 
الفقـر يف مـناحلـدالتحـضر املـستدام و مؤمترات القمة واملؤمترات الدولية الرئيـسية ذات الـصلة

 جامعة؛مسائل ااألحياء الفقرية، بوصفهأحوال وحتسنياملدن
ــةتــشدد - ١٤  ، وتطلــب إىل نــريويبيفموئــل األمــم املتحــدةموقــع مقــر علــى أمهي

تحـدة ومكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب مـناألمني العـام أن يبقـي احتياجـات موئـل األمـم امل
 األجهـزةوغريه مـناملوارد قيد االستعراض إلتاحة تقدمي اخلدمات الالزمة ملوئل األمم املتحدة

 واملنظمات التابعة لألمم املتحدة يف نريويب على حنو فعال؛
والـستني إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا الرابعـةتطلب - ١٥

 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
ــد تقــرر - ١٦ ــدورا الرابعــة والــستني البن أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل

وتعزيـز برنـامج)املوئـل الثـاين(تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية”املعنون
 .“)موئل األمم املتحدة(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 ٧٢جللسة العامةا
 ٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩


