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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/59/484( بناء على تقرير اللجنة الثانية[
 

املوئــل (تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية  - ٥٩/٢٣٩
موئـل  (للمستوطنات البشـرية     املتحدة   األمموتعزيز برنامج   ) الثاين
 ) املتحدةاألمم

 ،إن اجلمعية العامة 
ــري  ـــى قإذ تشـ ــا  إلـــ ـــؤرخ ) ٢٩ - د (٣٣٢٧راراهتـ ــانون األول١٦املـــ ــمرب / كـ ديسـ
 ١٤ املـؤرخ    ٣٤/١١٥  و ،١٩٧٧ديسـمرب   / كانــــون األول   ١٩ املؤرخ   ٣٢/١٦٢  و ،١٩٧٤

ــانون األول ــمرب /كــــــ ــؤرخني ٥٦/٢٠٦  و٥٦/٢٠٥  و،١٩٧٩ديســــــ ــانون ٢١ املــــــ  كــــــ
ــمرب/األول ـــؤرخ ٥٧/٢٧٥  و،٢٠٠١ ديســــ ـــون األول٢٠ املـــــ ــمرب/ كانــــــ  ،٢٠٠٢ ديســــ

 ،٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٢٣ املؤرخني ٥٨/٢٢٧  و٥٨/٢٢٦ و
ــا   ـــي   وإذ حتــيط علم ـــادي واالجتماعـــ ـــس االقتصـ ــراري اجمللـ ــؤرخ ٢٠٠٢/٣٨ بق  امل

، ومقـــرر اجمللـــس ٢٠٠٣يوليــــــه / متـــوز٢٥ املــــــؤرخ ٢٠٠٣/٦٢  و٢٠٠٢يوليـــه /متـــوز ٢٦
 ،٢٠٠٤يوليه / متوز٢٣ املؤرخ ٢٠٠٤/٣٠٠

 واإلعـالن املتعلـق باملـدن واملسـتوطنات البشـرية      )١( أعمال املوئـل  إىل جدول وإذ تشري  
 ،)٢(األخرى يف األلفية اجلديدة

_______________ 
يونيــه /نحزيــرا ١٤-٣ ،، اســطنبول)املوئــل الثــاين(املعــين باملســتوطنات البشــرية  املتحــدة األمــمتقريــر مــؤمتر  )١(

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار A.97.IV.6)رقم املبيع  ، املتحدةاألمممنشورات ( ١٩٩٦
 .، املرفق٢٥/٢ - القرار دإ )٢(
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تنفيـذ  ال وخطـة  ،)٣( إعالن جوهانسـربغ بشـأن التنميـة املسـتدامة        وإذ تأخذ يف االعتبار    
، وكـذلك توافـق آراء      )٤()“خطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ     ”(العاملي للتنمية املسـتدامة     القمة  ؤمتر  مل
 ،)٥(لمؤمتر الدويل لتمويل التنميةلونتريي م

ــة   وإذ تشــري  ــوارد يف إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن األلفي  واملتمثــل يف )٦( إىل اهلــدف ال
 مليون شخص على األقل مـن سـكان األحيـاء الفقـرية حبلـول         ١٠٠حتقيق حتسن كبري يف حياة      

وإذ تشري كذلك إىل اهلـدف      ، على النحو املقترح يف مبادرة مدن بال أحياء فقرية،           ٢٠٢٠عام  
 واملتمثـل يف خفـض نسـبة األشـخاص الـذين يتعـذر علـيهم          خطة جوهانسربغ للتنفيذ  الوارد يف   

يتـوافر    ال تكلفتها ونسبة األشخاص الـذين يتحملون  الاحلصول على املياه الصاحلة للشرب أو 
 ،٢٠١٥هلم الصرف الصحي األساسي، إىل النصف حبلول عام 

جه العام للرؤية االستراتيجية لربنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات             بأن التو  وإذ تسلم  
وتأكيدها على احلملتني العامليتني بشـأن ضـمان احليـازة واإلدارة      ) موئل األمم املتحدة  (البشرية  

سـيما لتوجيـه التعـاون        ال احلضرية منفذان اسـتراتيجيان للتنفيـذ الفعـال جلـدول أعمـال املوئـل،             
 وفري املأوى املالئم للجميع والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية،الدويل فيما يتعلق بت

 احلاجة إىل حتقيق قدر أكرب من التجانس والفعالية يف تنفيـذ جـدول أعمـال           وإذ تدرك  
 واألهـداف   ،املوئل، واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة            

 ق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية،اإلمنائية ذات الصلة املتف
 باســــتمرار احلاجــــة املاســــة إىل مــــد مؤسســــة األمــــم املتحــــدة للموئــــل  وإذ تســــلم 

علـى  واملستوطنات البشرية مبزيد مـن املسـامهات املاليـة الـيت ميكـن التنبـؤ هبـا مبـا يكفـل التنفيـذ                        
ن املتعلق باملـــدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى          العاملي جلدول أعمال املوئل، واإلعال    الصعيد  

 األهــدافيف األلفيــة اجلديــدة، واألهــداف اإلمنائيــة ذات الصــلة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا     
 وبصـورة   ناسـب ، يف الوقـت امل     للتنفيـذ  جوهانسـربغ   وإعـالن وخطـة    ،الواردة يف إعالن األلفيـة    

 فعالة وملموسة،
_______________ 

 ٤ - أغســـطس/آب ٢٦، جوهانســـربغ، جنـــوب أفريقيـــا،  املســـتدامةالعـــاملي للتنميـــةالقمـــة تقريـــر مـــؤمتر  )٣(
، ١، الفصـل األول، القـرار       )والتصـويب  A.03.II.A.1، رقـم املبيـع      دة املتحـ  األمـم منشـورات    (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 .املرفق

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )٤(
 األمـم منشـورات    (٢٠٠٢مـارس   /آذار ٢٢-١٨ لتمويـل التنميـة، مـونتريي، املكسـيك،          دويلتقرير املـؤمتر الـ     )٥(

 .املرفق، ١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7، رقم املبيع املتحدة
 .٥٥/٢انظر القرار  )٦(
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ه إىل املديرة التنفيذية ملوئل األمـم املتحـدة بـأن تزيـد مـن               النداء املوج تأكيد  وإذ تكرر    
جهودها املبذولـة لتعزيـز املؤسسـة بغيـة إجنـاز هـدفها التنفيـذي الرئيسـي املتمثـل يف دعـم تنفيـذ             
جدول أعمال املوئل، مبـا يف ذلـك دعـم املـأوى وبـرامج تطـوير اهلياكـل األساسـية ذات الصـلة           

 سيما يف البلدان النامية،  الومؤسسات وآليات متويل اإلسكان،
املستوطنات البشـرية جيـب أن تقـدم بطـرق          ال   بأن املساعدة اإلنسانية يف جم     وإذ تسلم  

 تدعم التعمري والتنمية يف األجل الطويل،
 موئـل األمـم     ا نظمهـ  يت عقد الـدورة الثانيـة للمنتـدى احلضـري العـاملي، الـ             وإذ تالحظ  

ــبانيا وحكومــ      ــة إس ــاون مــع حكوم ــذايت وبلديــة     املتحــدة بالتع ــة بــاحلكم ال ــا املتمتع ة كاتالوني
 ،٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٧ إىل ١٣برشلونة، يف برشلونة، يف الفترة من 

ــرب   ــديرها وإذ تع ــانكوفر   عــن تق ــة ف ــدا ومدين ــة كن ستضــافة الســتعدادمها ال حلكوم
 ،٢٠٠٦الدورة الثالثة للمنتدى احلضري العاملي يف عام 

املنـاطق احلضـرية علـى اخلـدمات األساسـية، وإذ           أمهية حصـول فقـراء      على  شدد  وإذ ت  
ر جملس إدارة موئل األمـم املتحـدة الـذي اختـذه يف دورتـه التاسـعة                 اتالحظ، يف هذا الصدد، قر    

 ،)٧(رف الصحي يف املدنصعشرة بشأن املياه وال
 االلتــزام بتحقيــق التكامــل بــني التخطــيط واإلدارة احلضــريني فيمــا يتعلــق  الحــظوإذ ت 

تالحـظ  النقل، وفــرص العمالـــة، والظــــروف البيئيـــــة، واملرافــــق اجملتمعيـة، وإذ             باإلسكان، و 
، بتعزيــــــز حتسيـــــن حالـــــة املســـتوطنات العشـــوائية يثمـــا يقتضـــي األمـــركـــذلك االلتــــــزام، ح

ــا للــنقص يف املــأوى      ـــال عملي ـــة الفقــرية بوصــف ذلــك تــدبريا مالئمــا وحـ ـــاء احلضريــ واألحيــ
 احلضري،
 ؛)٨( بتقرير األمني العامحتيط علما - ١ 
أن احلكومـات تتحمـل املسـؤولية األوىل عـن التنفيـذ السـليم والفعـال                بـ  تسلم - ٢ 

 واإلعــالن املتعلــق باملــدن واملســتوطنات البشــرية األخــرى يف األلفيــة   )١(جلــدول أعمــال املوئــل 
ــه بــدعم حكومــات   ضــرورة أن ينفــذ اجملتمــع الــدويل تنفيــذا تامــا ا  ؤكــدوت ،)٢(اجلديــدة لتزامات

انتقالية فيما تبذله مـن جهـود، وذلـك         مبرحلة  البلدان اليت متر اقتصاداهتا     كذلك  البلدان النامية و  

_______________ 
ــم       )٧( ــة واخلمســون، امللحــق رق ــدورة الثامن ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ، املرفــق (A/58/8) ٨الوث

 .١٩/٦األول، القرار 
)٨( A/59/198. 
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متكينيـة  اء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا وهتيئـة بيئـة            ــــ ة وبن ـــ وارد الالزم ـــ ر امل ـــ ق توفي ـــ ن طري ــع
 دولية؛

 موئل األمم املتحدة عن طريـق زيـادة         إىل مواصلة تقدمي الدعم املايل إىل      تدعو - ٣ 
للموئل واملستوطنات البشـرية، وتـدعو احلكومـات         املتحدة   األممالتربعات املقدمة إىل مؤسسة     

 إىل توفري متويل لعدة سنوات لدعم تنفيذ الربامج؛
  إىل زيادة التربعات غري املخصصة املقدمة إىل املؤسسة؛أيضاتدعو  - ٤ 
ــدويل،     إىل املــديرة التطلــب - ٥  ــة أن تواصــل العمــل مــع جمموعــة البنــك ال تنفيذي

ومصــارف التنميــة اإلقليميــة، ومصــارف التنميــة األخــرى، والقطــاع اخلــاص وســائر الشــركاء   
ذوي الصلة هبدف اختبار النهج ميدانيا مـن خـالل املشـاريع التجريبيـة، وتطـوير بـرامج أطـول                    

عقولـة التكلفـة لتحسـني األحيـاء الفقـرية          أجال حلشد املوارد من أجل زيادة توفري االئتمانـات امل         
وغري ذلـك مـن أوجـه تنميـة املسـتوطنات البشـرية املراعيـة للفقـراء يف البلـدان الناميـة وكـذلك                        

 البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
 باجلهات املاحنة الدوليـة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة اإلسـهام بسـخاء يف        يبهت - ٦ 

تئماين للتعاون التقين وسائر األنشطة التنفيذيـة الـيت جيريهـا موئـل األمـم املتحـدة                 الصندوق االس 
 من أجل التنفيذ الفعال لرباجمه امليدانية؛

 بأمهية دور مكاتب موئل األمم املتحدة اإلقليمية واألفراد العاملني فيهـا            تسلم - ٧ 
احلكومــات تعزيــز ب يــبيف جمــال تــوفري الــدعم التنفيــذي للبلــدان الناميــة، ويف هــذا الصــدد، هت  

دعمهـا ماليـا بغيـة توسـيع الـدعم التنفيـذي املقـدم إىل               ملوئـل األمـم املتحـدة و      املكاتب اإلقليمية   
 والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛البلدان النامية 

 مبوئــل األمــم املتحــدة مواصــلة العمــل علــى حنــو وثيــق مــع املؤسســات    يــبهت - ٨ 
إدمــاج مــوظفي موئــل األمــم املتحــدة، ممــا يــؤدي إىل  ، األمــم املتحــدةنظومــةمل التابعــةاألخــرى 

 حسب االقتضاء، يف مكاتب األمم املتحدة القطرية القائمة؛
 إىل األمــني العــام أن يبقــي احتياجــات موئــل األمــم املتحــدة ومكتــب   تطلــب - ٩ 

 للسـماح بتقـدمي اخلـدمات الالزمـة         ،األمم املتحدة فــي نريوبــي مـــن املـــوارد قيـد االسـتعراض         
 علـى حنـو   ،ملوئل األمم املتحـدة وسـائر األجهـزة واملؤسسـات التابعـة لألمـم املتحـدة يف نـريويب            

 فعال؛



A/RES/59/239 
 

5 

 وعلـى  ،احلكومات على إنشاء مراصد حضرية حملية ووطنيـة وإقليميـة         تشجع - ١٠ 
توفري الدعم املايل والفين ملوئل األمم املتحدة من أجل مواصلة تطوير منـهجيات مجـع البيانـات                  

 وحتليلها ونشرها؛
 الدول األعضاء وكذلك الشركاء يف جدول أعمال املوئل علـى تـوفري    تشجع - ١١ 

 ،التقرير العاملي عن املسـتوطنات البشـرية  ل األمم املتحدة الرئيسيني، الدعم إلعداد تقريري موئ   
 لزيـادة الـوعي مبوضـوع املسـتوطنات         ، على أساس مرة كـل سـنتني       ،حالة املدن يف العامل   وتقرير

 البشرية وتوفري معلومات عن األحوال واالجتاهات احلضرية يف مجيع أرجاء العامل؛
وئــل األمــم املتحــدة لضــمان  العامليــة ملة ملــاحل احلكومــات علــى دعــم  تشــجع - ١٢ 

 منــها تعزيــز ،أمــورملــة همــتني جلم بوصــفهما أداتــني ة احلضــريلــإلدارةاحليــازة واحلملــة العامليــة 
إدارة األراضــي وحقــوق امللكيــة، وفقــا للظــروف الوطنيــة، وتعزيــز حصــول فقــراء املنــاطق          

 احلضرية على ائتمانات معقولة التكلفة؛
إىل مواصــلة تعزيــز الــروابط بــني املنــاطق احلضــرية والريفيــة  احلكومــات تـدعو  - ١٣ 

 ااقتصـادي املتبادل بني املدن واملناطق الريفيـة        دامتعوفق جدول أعمال املوئل، الذي اعترف باال      
 ؛ا وبيئياواجتماعي
 احلكومات وموئل األمم املتحدة علـى مواصـلة تعزيـز الشـراكات مـع               تشجع - ١٤ 

 غــري احلكوميــة، والقطــاع اخلــاص، وســائر الشــركاء يف جــدول  الســلطات احملليــة، واملنظمــات
أعمــال املوئــل، مبــا يف ذلــك اجملموعــات النســائية والفئــات األكادمييــة واملهنيــة هبــدف متكينــها،  
ضمن اإلطار القانوين وظروف كـل بلـد، كـي تـؤدي دورا أكثـر فعاليـة يف جمـال تـوفري مـأوى                    

  مستدامة يف عامل ماض يف طريق التحضر؛نميةتمالئم للجميع وتنمية املستوطنات البشرية 
 احلكومات على دعم وإتاحة مشاركة الشباب يف تنفيذ جـدول           شجع أيضا ت - ١٥ 

ــة        ــى صــعيد املدين ــة واالقتصــادية عل ــة والثقافي ــن خــالل األنشــطة االجتماعي ــل م  ،أعمــال املوئ
 واألنشطة األخرى على الصعيدين الوطين واحمللي؛

ــجع - ١٦  ــ كـــذلكتشـ ــأوى     احلكومـ ــة باملـ ــائل املتعلقـ ــدرج املسـ ــى أن تـ  ،ات علـ
 يف اسـتراتيجياهتا اإلمنائيـة الوطنيـة،        املناطق احلضـرية   والفقر يف    ،واملستوطنات البشرية املستدامة  

 مبا فيها ورقات استراتيجية احلد من الفقر، حيثما وجدت؛
توظيــف  اجلهــات املاحنــة علــى دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا البلــدان الناميــة ل حتــث - ١٧ 

 استثمارات تراعي الفقراء يف جمال اخلدمات واهلياكل األساسية بغية حتسني األحـوال املعيشـية،             
 سيما يف األحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية؛ ال
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 إىل موئل األمم املتحدة أن يواصل، ضمن نطـاق واليتـه، دعـم جهـود                تطلب - ١٨ 
لطوارئ املعقـدة مـن أجـل وضـع بـرامج للوقايـة        البلدان املتضررة بالكوارث الطبيعية وحاالت ا     

والتأهيل والتعمري لالنتقال من اإلغاثة إىل التنمية، وتشـجع موئـل األمـم املتحـدة علـى مواصـلة        
العمل عن كثب مـع أعضـاء اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت وسـائر الوكـاالت ذات                      

 الصلة يف منظومة األمم املتحدة يف هذا امليدان؛
يف  األمني العام إىل أن يدرج يف تقريره عن االستعراض الـذي سـيجري        تدعو - ١٩ 

 تقييما للتقدم احملـرز حنـو هـدف حتقيـق           )٦( لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية      ٢٠٠٥عام  
 مليـون مـن سـكان األحيـاء الفقـرية حبلـول       ١٠٠يقل عن   ال  ما قدر كبري من التحسن يف حياة     

 ؛٢٠٢٠عام 
وئــل األمــم املتحــدة وشــعبة التنميــة املســتدامة التابعــة إلدارة الشــؤون  مب يــبهت - ٢٠ 

 يف األعمـال التحضـريية      ،على حنـو وثيـق     ،االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة أن يعمال معا      
كفالــة إجــراء مناقشــة مثمــرة للسياســات بغيــة  ،للــدورة الثالثــة عشــرة للجنــة التنميــة املســتدامة 

 قضايا املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية؛لواضيعية املموعة جملااملتعلقة بالعامة 
يف دورهتـا السـتني تقريـرا       إىل اجلمعيـة العامـة      إىل األمني العام أن يقـدم       تطلب   - ٢١ 

 عن تنفيذ هذا القرار؛
تنفيـذ  ”  معنونا ن تدرج يف جدول األعمال املؤقت لدورهتا الستني بندا        أتقرر   - ٢٢ 

وتعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة        ) املوئـل الثـاين   (ألمم املتحدة للمستوطنات البشـرية      نتائج مؤمتر ا  
 .“)موئل األمم املتحدة(للمستوطنات البشرية 

 ٧٥اجللسة العامة 
 ٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٢

 


