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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(Corr.1و A/57/540) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

الدورة االستثنائية للجمعية العامة املعنية بإجراء استعراض وتقييم شاملني لتنفيـذ نتـائج مؤمتـر  - ٢٧٥/٥٧
األمــم املتحــــدة للمســـتوطنات البشـــرية (املوئـــل الثـــاين) وتعزيـــز برنـــامج األمـــم املتحـــدة 

للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة) 

إن اجلمعية العامة، 

ـــــــانون  إذ تشـــــري إىل قراراـــــا ٣٣٢٧ (د-٢٩) املـــــؤرخ ١٦ كـــــانون األول/ديســـــمرب ١٩٧٤ و ١٦٢/٣٢ املـــــؤرخ ١٩ ك

األول/ديســمرب ١٩٧٧ و ١١٥/٣٤ املــؤرخ ١٤ كــانون األول/ديـــسمــبـــــر ١٩٧٩ و ٢٤٢/٥٣ الــمــــؤرخ ٢٨ تــمـــــوز/يــوليـــــه ١٩٩٩ و 

٢٠٥/٥٦ و ٢٠٦/٥٦ الـمؤرخني ٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١، 

وإذ حتيط علما بقـرار الـمجلـس االقتـصـادي واالجتماعي ٣٨/٢٠٠٢ الـمـؤرخ ٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٢، 

وإذ تشري إىل جدول أعمال املوئل(١) واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة(٢)، 

وإذ تؤكـد اهلـدف الـوارد يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة(٣) واملتمثـل يف حتقيـق حتسـن كبـري يف حيـاة ١٠٠ مليـون شــخص 

على األقل من ساكين األحياء الفقرية حبلول عام ٢٠٢٠، 

 __________

تقرير مؤمتـــر األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية (املوئــل الثــاين)، اســطنبول، ٣-١٤ حزيــران/يونيــه ١٩٩٦ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (١)
A.97.IV.6)، الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين. 

القرار دإ-٢/٢٥، املرفق.  (٢)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٣)
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ــتدامة(٤) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (��خطـة  وإذ تأخذ يف االعتبار إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املس

تنفيذ جوهانسربغ��)(٥)، فضال عن توافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية(٦)، 

وإذ تعـترف بانعقـاد الـدورة األوىل للمنتـدى احلضـري العـاملي، وهـو منتـدى فـين غـري تشـريعي يتسـىن فيـه للخـرباء تبـــادل اآلراء يف 

السـنوات الـيت ال جيتمـع فيـها جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للمســـتوطنات البشــرية (موئــل األمــم املتحــدة)، واالجتمــاع اخلــامس للجنــة 

االستشارية املعنية بالسلطات احمللية، وهي هيئة استشارية لدى املديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة، 

وإذ ترحـب جبـهود موئـل األمـم املتحـدة مـن أجـل إقامـة شـراكات مـع الصنـاديق والـربامج األخـرى التابعـــة لألمــم املتحــدة ومــع 

املؤسسات املالية الدولية مثل البنك الدويل، 

وإذ تسلم بأن حمط التركيز العام للرؤية االستراتيجية اجلديـدة ملوئـل األمـم املتحـدة والتـأكيد علـى كـل مـن احلملـة العامليـة لضمـان 

احليازة واحلملة العاملية لإلدارة احلضرية يعـدان مدخلـني اسـتراتيجيني مـن أجـل تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل علـى حنـو فعـال، وخباصـة مـن أجـل 

توجيه التعاون الدويل صوب توفري املأوى املالئم للجميع وتنمية املستوطنات البشرية بصورة مستدامة، 

ـــق بــاملدن واملســتوطنات  وإذ تـدرك ضـرورة حتقيـق مزيـد مـن التماسـك والفعاليـة يف تنفـيذ جـدول أعمـال املوئـل، واإلعـالن املتعل

البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة، واألهداف اإلمنائية ذات الصلة املتفق عليها دوليا ومن بينها األهداف الواردة يف إعالن األلفية، 

وإذ تسـلم باحلاجـة إىل مـد مؤسسـة األمـم املتحـدة للموئـل واملسـتوطنات البشـرية يف األلفيـة اجلديـدة مبزيـد مـن املســـامهات املاليــة 

اليت ميكن التنبؤ ا مبا يكفل حتقيق نتـائج ملموسـة تتسـم بالفعاليـة وحسـن التوقيـت يف مـا يتعلـق بتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـق 

بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة واألهـداف اإلمنائيـة ذات الصلـة املتفـق عليـها دوليـا، ومـن بينـها األهـداف الـــواردة يف 

إعالن األلفية وإعالن وخطة تنفيذ جوهانسربغ، ال سيما يف البلدان النامية، 

وإذ تكـرر النـداء املوجـه إىل املديـرة التنفيذيـة ملوئـل األمـم املتحـدة بـأن تضـاعف مـن جـهودها لتعزيـز املؤسسـة بغيـة إجنـاز هدفـهـــا 

التنفـيـذي الرئيسي عـلى النحــو الـمبـــني يف القـــرار ٣٣٢٧ (د-٢٩)، واملتمثـل يف دعـم تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل، مبـا يف ذلـك دعـم املـأوى 

وبرامج تطوير اهلياكل األساسية ذات الصلة ومؤسسات وآليات متويل اإلسكان، وال سيما يف البلدان النامية، 

وإذ حتيط علما بتقارير األمني العام عـن الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنيـة بـإجراء اسـتعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ نتـائج 

مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)(٧) وعن تعزيز موئل األمم املتحدة(٨) وعن التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل(٩)، 

 __________

تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، ٢٦ آب/أغســطس - ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة،  (٤)
رقم املبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٥)

 ،(A.02.II.A.7 منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع) تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنميــة، مونتــريي، املكســيك، ١٨-٢٢ آذار/مــارس ٢٠٠٢ (٦)
الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

 .A/57/271 (٧)

 .A/57/272 (٨)
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ــات علـى نفسـها بتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل(١)، واإلعـالن املتعلـق بـاملدن  تشدد على االلتزامات اليت قطعتها احلكوم - ١

واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة(٢)، ودف حتقيـق حتسـن كبـري يف حيـاة ١٠٠ مليـون شـخص علـى األقـل مـن سـاكين األحيـاء 

الفقرية حبلول عام ٢٠٢٠ على حنو ما ورد يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(٣)؛ 

تشـدد أيضـا علـى االلتزامـات الـيت جـرى التعـهد ـا يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة، مبـــا يف ذلــك االلــتزام  - ٢

ــى الوصـول إىل ميـاه الشـرب املأمونـة أو علـى حتمـل تكاليفـها ونسـبة الذيـن ال يتمتعـون بـاملرافق الصحيـة  بتقليص نسبة السكان غري القادرين عل

األساسية، إىل النصف حبلول عام ٢٠١٥، وتطلب إىل برنامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل األمـم املتحـدة) دعـم البلـدان الناميـة 

لتحقيق هذه األهداف من أجل زيادة إمكانيات احلصول على املياه النظيفة واملرافق الصحية واملأوى املناسب؛ 

ـــز جلــان املوئــل الوطنيــة واآلليــات األخــرى حســب االقتضــاء، وإضفــاء الصبغــة  تشـجع الـدول األعضـاء علـى تعزي - ٣

املؤسسـية عليـها، بوصفـها هيئـات عريضـة القـاعدة إلعـداد وتنفيـذ خطـط عملـها الوطنيـة القائمـة علـى جـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـــق 

بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة واألهـداف اإلمنائيـة ذات الصلـة املتفـق عليـها دوليـا، ومـن بينـها األهـداف الـــواردة يف 

إعالن األلفية؛ 

حتث مجيــع البلـدان علـى تعزيـز أنشـطة تنميـة املـأوى واملسـتوطنات البشـرية وجعلـها جـزءا مـن أطـر عملـها للتخطيـط  - ٤

اإلمنائي؛ 

ـــوط ــا املســؤولية الرئيســية عــن تنفيــذ جــدول أعمــال املوئــل واإلعــالن املتعلــق بــاملدن  تسـلم بـأن احلكومـات من - ٥

واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة علـى حنـو ســـليم وفعــال، وتؤكــد أن علــى اتمــع الــدويل أن يفــي متامــا بالتزاماتــه بدعــم 

حكومات البلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة يف مـا تبذلــه مـن جـهود عـن طريـق توفـري املـوارد الالزمـة وبنـاء القـدرات 

ونقل التكنولوجيا ويئة بيئة دولية مؤاتية؛ 

تؤكـد أمهيـة إيـالء أولويـة عليـا، علـى مجيـع مسـتويات وضـع السياسـات ويف سـياق التنميـة املسـتدامة، لتنفيـذ جــدول  - ٦

أعمال املوئل واإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة، مبـا يف ذلـك حتقيـق اهلدفـني املتمثلـني يف توفـري املـأوى 

املالئم للجميع وتنمية املستوطنات البشرية على حنو مستدام يف عامل آخذ يف التحضر، ال سيما يف البلدان النامية؛ 

تطلـب إىل املديـرة التنفيذيـة ملوئـل األمـم املتحـدة أن تـوايل تعزيـز جـهودها جلعـل مبـادرة حتـالف املـدن وســـيلة ناجعــة  - ٧

لتنفيذ هديف جدول أعمال املوئل، أي توفري املأوى املالئم للجميع وتنمية املستوطنات البشرية على حنو مستدام يف عامل آخذ يف التحضر؛ 

تشجع موئل األمم املتحدة على مواصلـة تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية  - ٨

األخرى يف األلفية اجلديدة بعـدة سـبل مـن بينـها النـهوض بالشـراكات مـع السـلطات احملليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة والقطـاع اخلـاص وسـائر 

الشركاء يف جدول أعمال املوئل بغية متكينـهم مـن االضطـالع، داخـل اإلطـار القـانوين لكـل بلـد ووفقـا لظروفـه اخلاصـة، بـدور أكـثر فعاليـة يف 

توفري املأوى وتنمية املستوطنات البشرية على حنو مستدام؛ 

__________

 .E/2002/48 (٩)
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تعيـد تـأكيد الدعـوة املوجهـة إىل احلكومـات والشـركاء يف جـدول أعمـال املوئـل لتيسـري نشـر اإلعـالن املتعلـق بــاملدن  - ٩

واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة؛ 

تعيد أيضا تأكيد موافقة احلكومات على تكثيف احلوار، حيثما أمكن، عـن طريـق جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة،  - ١٠

بشأن مجيع املسائل املتصلة بإحالل الالمركزية وتعزيـز السـلطات احملليـة بصـورة فعليـة لدعـم تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل، مبـا يتمشـى مـع إطـار 

العمل القانوين والسياسات اخلاصة بكل بلد؛ 

تشـجع احلكومـات وشـركاءها يف جدول أعمـال املوئـل علـى تقييـم تنفيذهـا جلـدول أعمـال املوئـل واإلعـالن املتعلـــق  - ١١

باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة وإبالغ موئل األمم املتحدة بذلك؛ 

ترحـب بـتزايد التعـاون بـني موئـل األمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وتالحـظ مـع االهتمـام مـا يتوخــى  - ١٢

القيام به حمليا من تعيني مديري برامج تابعني ملوئل األمــم املتحـدة يف مكـاتب خمتـارة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف البلـدان املتلقيـة بالتشـاور 

مع احلكومات املعنية؛ 

ــم املتحـدة للبيئـة واهليئـات واملؤسسـات األخـرى ذات الصلـة يف منظومـة األمـم  يب مبوئل األمم املتحدة وبرنامج األم - ١٣

املتحدة زيادة التعاون يف أنشطتها وتنسيق تلـك األنشـطة يف إطـار واليـة كـل منـها وهويتـها الربناجميـة والتنظيميـة املسـتقلة، بغيـة النـهوض بتنفيـذ 

األحكام ذات الصلة من جدول أعمال القرن ٢١(١٠) وخطة تنفيذ جوهانسربغ(٥) من أجل دعم التنمية املستدامة؛ 

تكـرر الدعـوة املوجهـة إىل املديـرة التنفيذيـة ملوئـل األمـم املتحـدة بـأن تقـــوم، وفقــا للفقــرة ٦٦ مــن اإلعــالن املتعلــق  - ١٤

باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفيـة اجلديـدة، بإنشـاء نظـام مديـر مـهام جـدول أعمـال املوئـل مـن أجـل حتقيـق رصـد أفضـل وتعزيـز 

متبادل لألعمال اليت تقوم ا الوكاالت الدولية دعما لتنفيذ جدول أعمال املوئل؛ 

يب مبوئل األمم املتحدة أن يوايل دعم تنفيذ برنامج امليـاه للمـدن األفريقيـة حسـبما طـالبت بـه الشـراكة اجلديـدة مـن  - ١٥

أجل تنمية أفريقيا(١١)؛ 

تعترف مع التقدير باجلهود اجلارية اليت تبذهلــا املديـرة التنفيذيـة مـن أجـل تعزيـز موئـل األمـم املتحـدة وتشـجعها علـى  - ١٦

مواصلة تلك اجلهود؛ 

تدعو احلكومات والوكـاالت واملؤسسـات الدوليـة ذات الصلـة إىل زيـادة دعمـها ملوئـل األمـم املتحـدة تعزيـزا لقدرتـه  - ١٧

على العمل كربنامج من برامج األمم املتحدة قائم بذاته؛ 

ــة الـيت تبذهلـا املديـرة التنفيذيـة لتعزيـز مؤسسـة األمـم املتحـدة للموئـل واملسـتوطنات  تعترف مع التقدير باجلهود اجلاري - ١٨

البشرية وتدعو احلكومات القادرة وشركاءهــا فـي جدول أعمال املوئل إىل زيادة مسامهاا املالية يف املؤسسة بطريقة ميكن التنبؤ ا؛ 

 __________

تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جانـريو،  ٣-١٤ حزيـران/يونيـه ١٩٩٢ (منشـورات األمـم  (١٠)
املتحدة، رقم املبيع A.93.I.8 والتصويبان)، الد األول: القرارات اليت اختذها املؤمتر، القرار ١، املرفق الثاين. 

A/57/304، املرفق.  (١١)
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ـــد  تطلـب إىل األمـني العـام أن يبقـي احتياجـات موئـل األمـم املتحـدة ومكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب مـن املـوارد قي - ١٩

االستعراض حبيث يتسىن توفري اخلدمات الضرورية ملوئل األمم املتحدة وسائر أجهزة األمم املتحدة ومؤسساا يف نريويب بطريقة فعالة؛ 

ــام أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة واخلمسـني تقريـرا موحـدا عـن تنفيـذ هـذا  تطلب أيضا إىل األمني الع - ٢٠

القرار؛ 

تقرر أن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورا الثامنـة واخلمسـني البنـد املعنـون �تنفيـذ نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـدة  - ٢١

للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) والدورة االستثنائية اخلامسة والعشرين للجمعية العامة�. 

اجللسة العامة ٧٨ 

٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


