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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/55/581/Add.5) بناء على تقرير اللجنة الثانية]
 

نطـاق املسـائل الـيت سـتتناوهلا الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامــة  -١٩٤/٥٥
ــــم  إلجــراء اســتعراض وتقييــم شــاملني لتنفيــذ نتــائج مؤمتــر األم

املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) 
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـــــري إىل الفقـرة ٢١٨ مـن جــــــدول أعمـال املوئـل(١)، وإىل قراريــها ١٧٧/٥١ 
املـــؤرخ ١٦ كـــانون األول/ديســـمرب ١٩٩٦ بشـــأن تنفيـــذ نتـــائج مؤمتـــر األمـــــم املتحــــدة 
للمســتوطنات البشــرية (املوئــــل الثـــاين)، و ١٨٠/٥٣ املـــؤرخ ١٥ كـــانون األول/ديســـمرب 
١٩٩٨، الذي قررت فيه أن تعقد دورا االستثنائية إلجراء اسـتعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ 
نتـائج املؤمتـر يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ وأن تعمـل جلنـة املسـتوطنات البشـرية بوصفـها اللجنــة 

التحضريية للدورة االستثنائية، 
ـــــانون  وإذ تضــــع يف االعتبــــار قراريــــها ٢٠٨/٥٤ و ٢٠٩/٥٤ املؤرخــــني ٢٢ ك
األول/ديسمرب ١٩٩٩ بشأن تنفيذ نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل 

الثاين) وبشأن متابعة املؤمتر، 
وإذ تضع يف اعتبارها قراري جلنـة املسـتوطنات البشـرية ١/١٧ و ١٤/١٧ املؤرخـني 
١٤ أيار/مايو ١٩٩٩ بشأن متابعة مؤمتر األمم املتحـــدة للمستوطنات البشرية (املوئـل الثـاين) 

                                                           
ـــــاين)، اســـــطنبول، ٣-١٤  ــــــل الث ــــر مؤمتــــر األمــــم املتحــــدة للمســــتوطنات البشــــرية (املوئ تقري (١)
)، الفصــل األول، القــرار ١،  A .97.IV.6 حزيران/يونيه ١٩٩٦ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيــع

املرفق الثاين. 
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وبشـأن األعمـال التحضرييـة للــدورة االســتثنائية للجمعيــة العامــة إلجــراء اســتعراض وتقييــم 
شاملني لتنفيذ جدول أعمال املوئل(٢)، 

وإذ حتيط علما بتقرير جلنة املسـتوطنات البشـرية بوصفـها اللجنـة التحضرييـة للـدورة 
االســتثنائية، عــن دورــا املوضوعيــة األوىل، املعقــــودة يف نـــريويب يف الفـــترة مـــن ٨ إىل ١٢ 

أيار/مايو ٢٠٠٠(٣)، 
وإذ حتيط علما أيضـا بتقريـر األمـني العـام عـن تنفيـذ منظومـة األمـم املتحـدة جلـدول 

أعمال املوئل على حنو منسق(٤)، 
 

أوال 
نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة إلجراء استعراض وتقييم شاملني لتنفيذ  

جدول أعمال املوئل 
 

تؤكد ضرورة أن تسفر الدورة االستثنائية عما يلي:  - ١
إعـادة تـــأكيد األهــداف وااللتزامــات الــواردة يف جــدول أعمــال املوئــل(١)،  (أ)
واستعراض حالة التنفيذ، مبا يف ذلـك حتديـد  التقـدم احملـرز والفجـوات والعراقيـل والتحديـات 

القائمة؛ 
وضع أولويات عاملية للعمل يف املستقبل؛  (ب)

تؤكد دور جلنة املستوطنات البشرية، بوصفها هيئة دائمة مـن هيئـات الـس  - ٢
االقتصادي واالجتماعي، وهيئة مركزية للرصد والتنسيق داخل منظومـة األمـم املتحـدة لتنفيـذ 

جدول أعمال املوئل؛ 
تؤكد أيضا الدور احلايل ملركز األمم املتحدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل)  - ٣

يف دعم تنفيذ جدول أعمال املوئل؛ 

                                                           
 ،(A/54/8) انظر:  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ٨ (٢)

املرفق األول، الفرع ألف. 
 .A/55/121 (٣)

 .A/55/83-E/2000/62 (٤)
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تؤكـد كذلـك أن التعـاون الـدويل املنصـوص عليـه يف جـــدول أعمــال املوئــل   - ٤
يظل عنصرا مهما يف تنفيذ جدول األعمال الذكور، مع تسليمها بأن هذا التنفيذ حق سـيادي 

لكل دولة ومسؤولية تقع على عاتقها؛  
 

ثانيا 
الترتيبات املتعلقـة مبشاركة الشركاء واملراقبني يف جدول أعمال املوئل 

يف الدورة االستثنائية 
 

تقـــرر أنه جيوز ملمثلي السلطات احمللية واملنظمـات غـري احلكوميـة والشـركاء  - ١
اآلخريـن يف جـدول أعمـــــال املوئـل اإلدالء ببيانـات أمـام اللجنـة املخصصـة اجلامعـــة واللجنــة 
املواضيعيـة للـدورة االسـتثنائية إلجـراء اسـتعراض وتقييـم شـــاملني لتنفيــذ نتــائج مؤمتــر األمــم 

املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)؛ 
تقـرر أيضـا، رهنـا بتوافـر الوقـت، أنـه جيـــوز أيضــا لعــدد حمــدود مــن ممثلــي  - ٢
السـلطات احملليـــة واملنظمــات غــري احلكوميــة والشــركاء اآلخريــن يف جــدول أعمــال املوئــل  
اإلدالء ببيانات أثناء املناقشة يف اجللسات العامة، وتطلب إىل رئيـس اجلمعيـة العامـة أن يقـدم، 
قبـل وقـت كـاف، إىل الـدول األعضـاء، قائمـة تضـم جمموعـة خمتـارة مـن الشـركاء يف جـــدول 
أعمال املوئل، لكي توافق عليها، وأن يضمن توفر املساواة والشفافية يف اختيـار املتكلمـني مـع 

مراعاة التمثيل اجلغرايف وتنوع الشركاء يف جدول أعمال املوئل؛ 
تقرر كذلك أنـه جيـوز للمراقبـني اإلدالء ببيانـات أثنـاء املناقشـة يف اجللسـات  - ٣

العامة، وفقا لقواعد اجلمعية العامة وإجراءاا؛ 
تقرر أال تشكل الترتيبات املتعلقة باعتماد الشـركاء يف جـدول أعمـال املوئـل  - ٤
ـــدورات  ومشــاركتهم  يف الــدورة االســتثنائية، بــأي حــال مــن األحــوال، ســابقة بالنســبة لل

االستثنائية األخرى للجمعية العامة؛ 
 

ثالثا 
الترتيبات املتعلقـة باعتماد الشـركاء يف جدول أعمال املوئل يف الدورة االستثنائية 

 
تقرر أن يكون باب االعتماد للدورة االستثنائية مفتوحا أمام:   - ١

الشــركاء يف جــــدول أعمـــال املوئـــل املعتمديـــن يف مؤمتـــر األمـــم املتحـــدة  (أ)
للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)؛ 
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املنظمـات غـري احلكوميـة ذات املركـز االستشـاري لـدى الـــس االقتصــادي  (ب)
واالجتمـاعي، باسـتثناء تلـك الـيت ُرفـض طلبـها للحصـول علـى املركـز االستشـاري أو الـــيت مت 

سحب أو تعليق مركزها االستشاري؛ 
تقرر أيضا أن تنظر اللجنـة التحضرييـة يف إمكانيـة اعتمـاد الشـركاء املـهتمني  - ٢
والذين هلم صلة باملوضوع من الشركاء اآلخريـن يف جـدول أعمـال املوئـل، غـري املعتمديـن يف 
مؤمتـر األمـم املتحـدة للمســـتوطنات البشــرية (املوئــل الثــاين)، شــريطة أن يقدمــوا إىل اللجنــة 
املكونة من مكتـب اللجنـة التحضرييـة واألمانـة العامـة ، يف موعـد ال يتجـاوز ٩ شـباط/فـرباير 

٢٠٠١، طلبا من أجل االعتماد يشتمل على املعلومات التالية: 
هدف املنظمة؛  (أ)

معلومات حتدد برامج وأنشطة املنظمة يف جماالت ذات صلة مبوضوع الـدورة  (ب)
االستثنائية وتبني البلد أو البلدان اليت تعمل فيها؛ 

تأكيد ألنشطة املنظمة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛  (ج)
تقدمي نسخ مـن التقـارير السـنوية للمنظمـة أو غريهـا مـن التقـارير، مصحوبـة  (د)

ببيانات مالية وقائمة باملصادر واملسامهات املالية، مبا يف ذلك املسامهات احلكومية؛ 
قائمة بأعضاء جملس إدارة املنظمة والبلدان اليت حيملون جنسياا؛  (هـ)

وصـف لعضــــوية املنظـــــمة، يبــني العــــــدد اإلمجــايل ألعضائــها واألمســاء أو  (و)
املنظمات اليت هي أعضاء فيها وتوزيعها اجلغرايف؛ 

نسخة من النظام األساسي للمنظمة و/أو قوانينها الداخلية؛  (ز)
وتقرر كذلك أنـه ينبغـي ملكتـب اللجنـة التحضرييـة أن يقـدم إىل اللجنـة التحضرييـة يف دورـا 
الثانية، يف موعد ال يتجاوز ١٩ شباط/ فرباير ٢٠٠١، قائمة بالشـركاء الذيـن قدمـوا طلبـام 
اليت تشتمل على معلومات عـن اختصـاص كـل واحـد مـن الشـركاء وصلتـه مبوضـوع الـدورة 
االسـتثنائية، وأن تبـت اللجنـة التحضرييـة يف دورـا الثانيـــة يف اعتمــاد هــؤالء الشــركاء علــى 

أساس عدم االعتراض؛ 
تطلب إىل األمني العام أن ينشر على نطاق واسع كل املعلومات املتوفرة عـن  - ٣

إجراءات االعتماد يف الدورة االستثنائية؛ 
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ـــات املذكــورة أعــاله املتعلقــة باالعتمــاد يف الــدورة  تقـرر أال تشـكل الترتيب - ٤
االسـتثنائية، بـأي حـال مـن األحـوال، سـابقة بالنسـبة للـدورات االسـتثنائية األخـرى للجمعيـــة 

العامة؛ 
  

رابعا 
اإلجراءات على األصعدة احمللي والوطين واإلقليمي 

 
يـب جبميـع الـدول أن تعـزز جلـــان املوئــل الوطنيــة أو اآلليــات االستشــارية  - ١
ـــط  املماثلـة العريضـة القـاعدة والقائمـة علـى املشـاركة والتـوازن اجلنسـاين، وأن تسـتعرض خط
العمـل احملليـة والوطنيـة وتقـدم تقـارير بشــأا، وأن تقــوم، مــن خــالل اآلليــات االستشــارية، 

بتنسيق وزيادة دعم تنفيذ جدول أعمال املوئل على الصعيدين احمللي والوطين؛  
حتث الدول علـى أن تركـز تقييمـها ورصدهـا لتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل،  - ٢
على األصعدة احمللي والوطين واإلقليمي، على االلتزامات الرئيسية املتصلة بسياسات وأسـاليب 
التقييـم، وتوصـي بـأن حتـدد الـدول أفضـل املمارسـات، مبـا يف ذلـك السياســـات والتشــريعات 
ـــة تراعــي  التمكينيـة، وخطـط العمـل النموذجيـة، املتبعـة يف تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل بطريق
ـــا البنــاء املنخفضــة التكــاليف لتوفــري  اخلصـائص اجلنسـانية، وبـأن تعـزز األحبـاث يف تكنولوجي

السكن بأسعار مناسبة، وبأن تدعم نقل مجيع املعارف من هذا القبيل لضمان االستدامة؛ 
تؤكد ضرورة أن تيسر الدورة االستثنائية تبادل اآلراء بشأن التجـارب احملليـة  - ٣

والوطنية واإلقليمية يف تنفيذ جدول أعمال املوئل؛ 
 

خامسا 
الشراكة ودور اتمع املدين 

 
تشجع الدول األعضاء على دمـج املسـامهات املقدمـة مـن خمتلـف جمموعـات  - ١
الشـركاء يف تقاريرهـا الوطنيـة، ـدف تعزيـز تنفيـذ جـدول أعمـــال املوئــل ، وعلــى النظــر يف 

مسألة إدراج جمموعات الشركاء يف وفود وطنية عريضة القاعدة ومتوازنة جنسانيا؛ 
تطلــب إىل املديــرة التنفيذيــة ملركــز األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــــرية  - ٢
(املوئل) أن تقدم إىل اللجنة التحضريية يف دورا الثانية تقريرا عـن أنشـطة اللجنـة االستشـارية 

للسلطات احمللية؛ 
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سادسا 

الرصد والتقييم 
 

تشجع الدول األعضاء والشركاء يف جدول أعمال املوئل على تقـدمي الدعـم  - ١
إلعداد التقرير العاملي عن املستوطنات البشرية والتقريـر عـن حالـة املـدن يف العـامل مـرة كـل 
سنتني بقصد زيادة الوعي بالنسبة للمستوطنات البشرية، وعلى توفري املعلومات عـن األحـوال 

واالجتاهات احلضرية يف مجيع أرجاء العامل؛ 
توصي بأن تسعى جلنة املستوطنات البشرية إىل حتقيق اتفاق بني مجيع الـدول  - ٢
األعضـاء علـى وضـع جمموعـة مؤشـــرات مشــتركة وســهلة القيــاس ميكــن تطبيقــها يف عمليــة 

اإلبالغ والتقييم على الصعيد الوطين؛ 
تشـجع مجيـع منظمـات ووكـاالت األمـم املتحـــدة ذات الصلــة وغريهــا مــن  - ٣
شركاء التنمية على دعم جهود احلكومات الوطنية الرامية إىل تنسـيق مجـع البيانـات وحتليلـها، 
وعلى إنشاء نظام رصد على املستوى احمللي بشأن املستوطنات البشرية املستدامة، مع التدعيـم 

املناسب على مجيع املستويات؛  
تشجع مجيع احلكومـات والشـركاء علـى أن يقدمـوا إىل األمانـة العامـة أمثلـة  - ٤
ـــن أجــل اإلبــالغ  للسياسـات والتشـريعات احلضريـة التمكينيـة املتصلـة ببنـود رئيسـية منتقـاة م
القطـري، مبـا يتيـح لألمانـة العامـة اجلمـع بـني أفضـل املمارسـات، والسياسـات، والتشــريعات، 

وخطط العمل التمكينية؛ 
 

سابعا 
التعاون الدويل 

 
ـــة أن تعــد، يف دورــا الثانيــة، مشــروع إعــالن  تطلـب إىل اللجنـة التحضريي - ١

بشأن املدن وغريها من املستوطنات البشرية يف األلفية اجلديدة؛ 
تطلــب إىل املديــرة التنفيذيــة ملركــز األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــــرية  - ٢
(املوئـل) أن تقـدم تقريـرا إىل الـدورة االسـتثنائية عـــن تنفيــذ اهلــدف املــزدوج جلــدول أعمــال 
املوئل، وهو توفري املأوى املالئم للجميع، والتنميـة املسـتدامة للمسـتوطنات البشـرية، وكذلـك 

عن إجراءات وإجنازات احلملة العاملية لضمان احليازة واحلملة العاملية لإلدارة احلضرية؛ 
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يب باتمع الدويل أن يدعـم البلـدان الناميـة يف العمليـة التحضرييـة للـدورة  - ٣
االستثنائية، وللدورة الثانية للجنة التحضريية، وللدورة االستثنائية ذاا؛  

تطلب إىل اتمع الدويل أن يدعم القضاء على الفقـر يف املنـاطق احلضريـة يف  - ٤
البلدان النامية، وكذلك برامج التعمري يف أعقاب الصراعات والكــوارث الطبيعيـة، كـي يتسـىن 

للبلدان املتضررة  تنفيذ جدول أعمال املوئل بشكل فعال. 
 

اجللسة العامة ٨٧ 
٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 

 


