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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/61/423( على تقرير اللجنة الثانية بناء[
 

املوئــل (البــشرية  تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات  - ٦١/٢٠٦
موئـل  (للمستوطنات البـشرية     وتعزيز برنامج األمم املتحدة     ) الثاين

  )األمم املتحدة
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 ،١٩٧٤ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦املـؤرخ   ) ٢٩ - د( ٣٣٢٧قراراهتـا   ىل  إ إذ تشري  

 كـــانون ١٤ املـــؤرخ ٣٤/١١٥  و،١٩٧٧ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٣٢/١٦٢ و
ــسمرب /األول ــؤرخني ٥٦/٢٠٦  و٥٦/٢٠٥  و،١٩٧٩ديــ ــانون األول٢١ املــ ــسمرب / كــ ديــ
 ٥٨/٢٢٧  و٥٨/٢٢٦  و،٢٠٠٢ديــسمرب / كــانون األول٢٠ املــؤرخ ٥٧/٢٧٥  و،٢٠٠١

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٢ املؤرخ   ٥٩/٢٣٩  و ،٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٢٣املؤرخني  
 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٠/٢٠٣  و،٢٠٠٤

 الـمــؤرخ   ٢٠٠٢/٣٨قــراري الـمجلــس االقتــصـادي واالجتمـاعي         ب وإذ حتيط علما   
، ومقــررات اجمللــس  ٢٠٠٣يوليــه / متــوز٢٥ املــؤرخ ٢٠٠٣/٦٢  و٢٠٠٢يوليــه /متــوز ٢٦

يوليـــه / متـــوز٢٦ املـــؤرخ ٢٠٠٥/٢٩٨  و،٢٠٠٤يوليـــه / متـــوز٢٣ املـــؤرخ ٢٠٠٤/٣٠٠
 ،٢٠٠٦يوليه / متوز٢٧ املؤرخ ٢٠٠٦/٢٤٧  و،٢٠٠٥

املتمثـل يف حتقيـق      )١(أللفيـة بشأن ا إىل اهلدف الوارد يف إعالن األمم املتحدة         وإذ تشري  
مـن سـكان األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام           مليون شـخص علـى األقـل         ١٠٠حتسن كبري يف حياة     

خطــة ”(خطــة التنفيــذ ملــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة       اهلــدف الــوارد يف  و، ٢٠٢٠

_______________ 
 . ٥٥/٢انظر القرار  )١(
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علـى   املتمثل يف خفض نسبة األشخاص الذين يتعذر عليهم احلصول           )٢()“جوهانسربغ للتنفيذ 
 ، ٢٠١٥ إىل النصف حبلول عام رف الصحي،ص الشرب املأمونة والهميا

، واإلعـالن املتعلـق باملـدن واملـستوطنات         )٣(ىل جـدول أعمـال املوئـل      إ أيـضا وإذ تشري    
، وخطـة  )٥(، وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املـستدامة )٤(البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة  

 ،)٦(جوهانسربغ للتنفيذ، وتوافق آراء مونتريي الصادر عن املؤمتر الدويل لتمويل التنمية
 ،)٧(٢٠٠٥إىل نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام  كذلكوإذ تشري  
أن التوجه العام والرؤية االستراتيجية لربنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات           بوإذ تسلم    
 علــى احلملــتني العــامليتني بــشأن ضــمان احليــازة      شديدهوتــ ) موئــل األمــم املتحــدة  (البــشرية 
 لتوجيـه   وخباصة لفعال جلدول أعمال املوئل،   احلضرية تعد مداخل استراتيجية للتنفيذ ا      واإلدارة

ــة املــستدامة للمــستوطنات       التعــاون الــدويل فيمــا يتعلــق بتــوفري املــأوى املالئــم للجميــع والتنمي
 البشرية،
 املـشار إليهـا يف      دن بـال أحيـاء فقـرية      املـ مبـادرة   الفرصة الفريدة اليت تتيحها     وإذ تدرك    

 علـى بلـوغ     ةساعديف املـ   مضاعفة مهمـة     اتريثتأ إعالن األلفية لتحقيق وفورات احلجم وتوليد     
 األهداف اإلمنائية األخرى لأللفية،

ــر   ــة وإذ تق ــر وضــرورة إدراج مــس    بأمهي ــى الفق ــضاء عل ــاه يتلأالبعــد احلــضري للق  املي
 رف الصحي ضمن هنج موسع جتاه املستوطنات البشرية،صوال

_______________ 
ــة    )٢( ــاملي للتنميــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــر مــ ــستقريــ ــســـــاملــ ــا، ـــــتدامة، جوهانــ  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــ
 A.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع      (٢٠٠٢ســـبتمرب /أيلـــول ٤ -أغـــسطس /آب

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )والتصويب
يونيـه  /حزيـران  ١٤-٣، اسطنبول، )املوئل الثاين (مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية       تقرير )٣(

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٦
 .، املرفق٢٥/٢ -القرار د إ  )٤(
ــر )٥( ــة املــــس   تقريــ ــاملي للتنميــ ــة العــ ــؤمتر القمــ ــســـــمــ ــا، ـــــتدامة، جوهانــ  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــ
 A.03.II.A.1مـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع    منـــشورات األ (٢٠٠٢ســـبتمرب /أيلـــول ٤ -أغـــسطس /آب

 .، املرفق١ ، الفصل األول، القرار)والتصويب
 ٢٠٠٢مــــارس /آذار ٢٢-١٨املـــؤمتر الـــدويل لتمويـــل التنميـــة، مـــونتريي، املكـــسيك،        تقريـــر  )٦(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 .٦٠/١انظر القرار  )٧(
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 نـوب آسـيا  الثـاين جل  ؤمتراملـ دعوة حكومـة باكـستان إىل عقـد    وإذ تالحظ مع التقدير     
 ،٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢١  و٢٠، الذي عقد يف إسالم أباد يومي رف الصحيصبال املعين

ــديرها    ــل األمــم املتحــدة     وإذ تعــرب عــن تق ــا واالحتــاد األفريقــي وموئ ــة كيني حلكوم
مــؤمتر القمــة  واإلســكان والتنميــة احلــضريةالستــضافة املــؤمتر الــوزاري األفريقــي الثــاين املعــين ب 

ــة لل ــدن األفريقيـ ــومي  مـ ــريويب يـ ــسان٤  و٣ يف نـ ــل / نيـ ــن   ٢٠٠٦أبريـ ــرة مـ  إىل ١٨ويف الفتـ
  على التوايل، ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٢٤

الـدورة  حلكومـة كنـدا ومدينـة فـانكوفر الستـضافتهما           أيـضا   عن تقديرها    وإذ تعرب  
كومـة  حل، و٢٠٠٦يونيـه  / حزيـران ٢٣ إىل ١٩يف الفتـرة مـن    للمنتدى احلـضري العـاملي     الثالثة

للمنتـدى احلـضري     يف استـضافة الـدورة الرابعـة         تـهما رغبلإلعـراب عـن     الصني ومدينـة نـاجنينغ      
 ،٢٠٠٨يف عام العاملي 

حلكومــة اهلنــد لعرضــها استــضافة املــؤمتر الــوزاري   وإذ تعــرب عــن تقــديرها كــذلك   
ــودهلي يف كــ      ــشرية يف ني ــستوطنات الب انون األول آلســيا واحملــيط اهلــادئ املعــين باإلســكان وامل

 ،٢٠٠٦ديسمرب /األول
حلكومــة أوروغــواي الستــضافتها اجلمعيــة العاديــة اخلامــسة  وإذ تعــرب عــن تقــديرها  

ــة احلــضرية يف أمريكــا      ــسلطات الرفيعــة املــستوى لقطــاع اإلســكان والتنمي ــوزراء وال عــشرة لل
 ٢٠٠٦ أكتـوبر / األولتـشرين  ٦ إىل   ٤ املعقودة يف الفترة من      ،الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

 ،يف مونتيفيديو
األهــداف : ٢٠٠٦/٧للفتــرة يف العــامل حالــة املــدن املعنــون لتقرير بــا وإذ حتــيط علمــا 

 ، )٨( سنة من تشكيل جدول أعمال املوئل٣٠ - اإلمنائية لأللفية واالستدامة احلضرية
اجملـاالت الواقعـة    مجيـع    بضرورة أن يشحذ موئل األمـم املتحـدة تركيـزه يف             وإذ تسلم  
 طاق واليته،ضمن ن

استمرار احلاجة املاسـة إىل زيـادة املـسامهات املاليـة الـيت ميكـن التنبـؤ                 ب أيضا تسلم وإذ 
املـستوطنات البـشرية مـن أجـل كفالـة التنفيـذ العـاملي، يف           وموئـل   ملؤسـسة األمـم املتحـدة لل      هبا  

ــة وملموســة، جلــدول أعمــال املوئــل واإلعــالن املتعلــق باملــ      دن الوقــت املناســب وبــصورة فعال
واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة واألهداف اإلمنائيـة ذات الـصلة املتفـق عليهـا                

_______________ 
 .E.06.III.Q.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٨(



A/RES/61/206 

4 

 جوهانـسربغ وخطـة    جوهانـسربغ دوليا، مبا فيها األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة وإعـالن               
 للتنفيذ،

 جهــود موئــل األمــم املتحــدة مــن أجــل تعزيــز تعاونــه مــع برنــامج األمــم   وإذ تالحــظ 
ــة ومــشاركته يف اللجنــة التنفيذيــة         املت ــدويل وســائر املنظمــات الدولي حــدة اإلمنــائي والبنــك ال
 لشؤون اإلنسانية،ل

، وتقريـر  )٩(بتقرير األمني العام عن التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل وإذ حتيط علما   
وتعزيـز  )  الثـاين  املوئـل (األمم املتحــدة للمستوطنات البشرية     األمني العام عن تنفيذ نتائج مؤمتر       

 ،)١٠()موئل األمم املتحدة(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
ــا وإذ  ــيط علمـ ــضا حتـ ــاملرفق اخلـــاص  أيـ ــق مب بـ ــل   املتعلـ ــدة للموئـ ــم املتحـ ــسة األمـ ؤسـ

األساســي واإلداري  نيلنظــام الــذي أصــدره األمــني العــام كتــذييل ل )١١(واملــستوطنات البــشرية
 ،)١٢(املتحدة  لألممنياملالي

موئــل (برنــامج األمــم املتحـدة للمــستوطنات البــشرية   إىل جملــس إدارة تطلـب  - ١ 
 أن يتصدى، بطريقة شاملة، ألي مسائل متصلة مبؤسسة األمـم املتحـدة للموئـل        )األمم املتحدة 

واملستوطنات البـشرية يف دورتـه احلاديـة والعـشرين، واضـعا يف اعتبـاره ضـرورة حـشد املـوارد                     
 ملؤسسة؛بشكل فعال من أجل ا

دن املـ  مبـادرة  قيـق احلكومـات علـى النظـر يف اتبـاع هنـج معـزز إزاء حت               تشجع - ٢ 
، عن طريق حتسني األحيـاء      )١(أحياء فقرية املشار إليها يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية          بال

الفقرية احلالية ووضع سياسات وبـرامج، وفقـا للظـروف الوطنيـة، لتفـادي منـو أحيـاء فقـرية يف                 
 املتعـددة األطـراف     التنميـة ستقبل، وتدعو، يف هذا الصدد، اجلهات املاحنة الدولية ومـصارف           امل

  منها زيادة املساعدة املالية الطوعية؛،ملة أمورجبواإلقليمية إىل دعم جهود البلدان النامية 
 بــأن احلكومــات هــي املــسؤولة يف املقــام األول عــن التنفيــذ الــسليم        سلمتــ - ٣ 

األخــرى يف البــشرية  واإلعــالن املتعلــق باملــدن واملــستوطنات )٣(عمــال املوئــلوالفعــال جلــدول أ
 وإعالن األلفية، وتؤكد ضرورة قيام اجملتمع الدويل بتنفيـذ التزاماتـه بالكامـل              )٤(األلفية اجلديدة 

 اجلهــود الــيت دعم حكومــات البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة يف بــ
_______________ 

)٩( E/2006/71. 
)١٠( A/61/262. 
)١١( ST/SGB/2006/8. 
)١٢( ST/SGB/2003/7. 
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 عن طريق توفري املوارد الالزمة وبناء القدرات ونقـل التكنولوجيـا بـشروط متفـق عليهـا            ا،تبذهل
 ؛مؤاتيةعلى حنو متبادل وهتيئة بيئة دولية 

موئل األمم املتحدة عن طريـق زيـادة      إىل مواصلة تقدمي الدعم املايل إىل       تدعو   - ٤ 
تـدعو احلكومـات إىل تـوفري    لموئـل واملـستوطنات البـشرية، و      ملؤسسة األمم املتحـدة ل    التربعات  

 متويل متعدد السنوات ميكن التنبؤ به لدعم تنفيذ الربامج؛
 إىل زيادة املسامهات غري املخصصة املقدمة إىل املؤسسة؛تدعو أيضا  - ٥ 
إىل األمني العام أن يبقـي احتياجـات موئـل األمـم املتحـدة مـن املـوارد                   تطلب - ٦ 

 بلـوغ   يف الـسياسات واالسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـة          قيد االستعراض لتعزيز فعاليته يف دعم     
 ،رف الـصحي  ص وتـوفري امليـاه والـ      ، وحتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني        ،أهداف القضاء علـى الفقـر     

ؤمتر مـ  نتـائج  و )٢(وحتسني األحياء الفقرية، الواردة يف إعالن األلفية وخطة جوهانسربغ للتنفيـذ          
 ؛)٧(٢٠٠٥القمة العاملي لعام 

 يف  للمـستوطنات البـشرية   موقع مقـر برنـامج األمـم املتحـدة          لى أمهية    ع تشدد - ٧ 
 إىل األمــني العــام أن يبقــي احتياجــات موئــل األمــم املتحــدة ومكتــب األمــم    تطلــب ونــريويب،

 تقــدمي اخلــدمات الالزمــة ملوئــل األمــم ةحــاتإلاملتحــدة يف نــريويب مــن املــوارد قيــد االســتعراض  
 التابعة لألمم املتحدة يف نريويب على حنو فعال؛املتحدة وسائر األجهزة واملؤسسات 

 باجلهود املستمرة اليت يبذهلا موئل األمم املتحدة لوضع هيكـل ميزانيـة             ترحب - ٨ 
 من أجل ضـمان أقـصى قـدر مـن الكفـاءة واملـساءلة            ؤازيكون أقل جت  النتائج و حتقيق  م على   وقي

 ؛ بغض النظر عن مصدر التمويل،والشفافية يف تنفيذ الربامج
اجلهــات املاحنــة واملؤســسات املاليــة الدوليــة إىل اإلســهام بــسخاء يف        تــدعو - ٩ 

رف الــصحي، ومرفــق حتــسني األحيــاء الفقــرية، والــصناديق صالــاالســتئماين للميــاه والــصندوق 
ة للتعاون التقين لتمكني موئل األمم املتحدة من مساعدة البلـدان الناميـة علـى حـشد                 االستئماني

ــاء الفقــرية وتــوفري مرافــق    ،ورؤوس األمــوال اخلاصــةاالســتثمار العــام   مــن أجــل حتــسني األحي
 اإليواء واخلدمات األساسية؛

مبسامهات املبـادرات االستـشارية اإلقليميـة، مبـا يف ذلـك تنظـيم مـؤمترات                 تقر - ١٠ 
الوزراء يف جمال املستوطنات البشرية، من أجـل تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل وبلـوغ األهـداف                    

 ة لأللفية، وتدعو اجملتمع الدويل إىل دعم هذه اجلهود؛اإلمنائي
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وئل األمم املتحدة أن يعزز هنجه اإلقليمي إزاء تنـسيق وتنفيـذ أنـشطته             مب يبهت - ١١ 
دعم أنشطة موئـل األمـم املتحـدة يف هـذا      اليت بوسعها  وتدعو مجيع البلدان     ،املعيارية والتنفيذية 

 ؛ إىل القيام بذلكالصدد
موئــل األمــم املتحــدة تكثيــف التنــسيق داخــل إطــار عمــل األمــم      إىلتطلــب  - ١٢ 

ــدويل         ــك ال ــع البن ــيم القطــري املوحــد، ومواصــلة العمــل م ــة والتقي املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي
ــةومــصارف  ــة وســائر مــصارف  التنمي ــة اإلقليمي ــة وغــري ذلــك مــن    التنمي  واملنظمــات اإلقليمي

للـسياسات واملمارسـات املبتكـرة واملـشاريع     ، مـن أجـل االختبـار امليـداين       ذوي الصلة الشركاء  
االئتمانات املعقولة التكلفـة لتحـسني األحيـاء        املعروض من   زيادة   بغية حشد املوارد ل    ،التجريبية

  للفقـراء يف البلـدان الناميـة   يـا مراعتطـويرا  ملـستوطنات البـشرية   ا تطـوير الفقـرية وغـري ذلـك مـن     
 ؛ يةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال

ــدعو  - ١٣  ــدورة مجيــع احلكومــات إىل املــشاركة بنــشاط يف    ت ــةال  للمنتــدى الرابع
 البلـدان الناميـة يف املنتـدى،      من   ، وتدعو البلدان املاحنة إىل دعم مشاركة ممثلني       احلضري العاملي 

ــساء         وال ــيهم الن ــة، مبــن ف ــة انتقالي ــصاداهتا مبرحل ــدان الــيت متــر اقت ــدان منــوا والبل ســيما أقــل البل
 الشباب؛ و

بأمهية دور موئل األمـم املتحـدة ومـسامهته يف دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا                   سلمت - ١٤ 
البلــدان املتــضررة مــن الكــوارث الطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ املعقــدة مــن أجــل وضــع بــرامج    

 والتعمري بغيـة االنتقـال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة، وتطلـب، يف هـذا الـصدد، إىل                     التأهيلالوقاية و 
، ضمن حدود واليتـه، العمـل عـن كثـب مـع الوكـاالت املعنيـة                  أن يواصل  األمم املتحدة موئل  

األخرى يف منظومة األمم املتحدة، وتكرر بقوة دعوهتا للجنة الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت               
 إىل النظر يف ضم موئل األمم املتحدة إىل عضويتها؛

ق مـــشاركته يف اللجنـــة إىل موئـــل األمـــم املتحـــدة القيـــام، عـــن طريـــ تطلـــب - ١٥ 
اتـصاالته بوكـاالت األمـم املتحـدة املعنيـة وبالـشركاء            مـن خـالل     التنفيذية للشؤون اإلنـسانية و    

يف امليدان، بتشجيع اخلرباء يف جمال املستوطنات البشرية على املـشاركة املبكـرة يف              ذوي الصلة   
 البلـدان الناميـة املتـضررة        والـتعمري الراميـة إىل دعـم جهـود         التأهيلتقييم ووضع برامج الوقاية و    

 من الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ اإلنسانية املعقدة؛
يقــدم إىل اجلمعيــة العامــة تقريــرا عــن تنفيــذ هــذا   إىل األمــني العــام أن تطلــب  - ١٦ 
 ؛الستنيالثانية ويف دورهتا  القرار
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ــستني ا    أتقــرر  - ١٧  ــة وال ــدورهتا الثاني ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل ــد ن ت لبن
وتعزيـز برنـامج    ) املوئـل الثـاين   (تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        ”املعنون  

 .“)موئل األمم املتحدة(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
 ٨٣اجللسة العامة 

 ٢٠٠٦ ديسمرب/ كانون األول٢٠


