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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/62/420( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[

ــم املتحــدة للمــستوطنات - ٦٢/١٩٨ ــائج مــؤمتر األم ــذ نت ــل(البــشرية تنفي املوئ
موئـل(للمـستوطنات البـشرية وتعزيز برنامج األمم املتحـدة)الثاين

  )األمم املتحدة
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــسمرب/ كــانون األول١٦املــؤرخ)٢٩ - د (٣٣٢٧قراراــاىلإ إذ 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 األول٢٣املـؤرخني
 ٢٠ املــــؤرخ٦١/٢٠٦  و٢٠٠٥ديـــسمرب/ كــــانون األول٢٢ املـــؤرخ٦٠/٢٠٣ و٢٠٠٤

 ،٢٠٠٦ديسمرب/كانون األول

 الـمــؤرخ٢٠٠٢/٣٨قــراري الـمجلــس االقتــصـادي واالجتمـاعيب وإذ حتيط علما 
، ومبقـــررات الـــس٢٠٠٣يوليــه/ متـــوز٢٥ املــؤرخ٢٠٠٣/٦٢ و٢٠٠٢يوليـــه/متــوز ٢٦

 ٢٠٠٥يوليـه/ متـوز٢٦ املـؤرخ٢٠٠٥/٢٩٨ و٢٠٠٤يوليـه/ متوز٢٣ املؤرخ٢٠٠٤/٣٠٠
ــؤرخ٢٠٠٦/٢٤٧و ــه/ متـــوز٢٧ املـ ــؤرخ٢٠٠٧/٢٤٩ و٢٠٠٦يوليـ ــه/متـــوز ٢٦ املـ يوليـ

٢٠٠٧، 
املتمثل يف حتقيـق حتـسن )١(لفيةأللإىل اهلدف الوارد يف إعالن األمم املتحدة وإذ تشري 

،٢٠٢٠  مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقـرية حبلـول عـام١٠٠كبري يف حياة
خطة جوهانـسربغ”(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةنتائجخطة تنفيذاهلدف الوارد يفو

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١(
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 الـشربهعلى مياصول املتمثل يف خفض نسبة األشخاص الذين يتعذر عليهم احل)٢()“للتنفيذ
 ،٢٠١٥ إىل النصف حبلول عاماملأمونة والصرف الصحي

، واإلعـالن املتعلـق باملـدن واملـستوطنات)٣(ىل جـدول أعمـال املوئـلإ أيـضاوإذ تشري 
ــذ)٤(البــشرية األخــرى يف األلفيــة اجلديــدة ــسربغ للتنفي  وتوافــق آراء مــونتريي وخطــة جوهان

 ،)٥(لمؤمتر الدويل لتمويل التنميةل
الــدولب يــب الــيت)٦(٢٠٠٥ مــؤمتر القمــة العــاملي لعــامنتــائجإىل وإذ تــشري كــذلك 

 مليـون شـخص١٠٠ حتقيق حتـسن ملمـوس يف حيـاةأن تعمل علىاألعضاء يف األمم املتحدة
، مـع االعتـراف باحلاجـة املاسـة إىل٢٠٢٠على األقل من سـكان األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام

 الـسكن امليـسور مـن حيـث التكلفـة واهلياكـل األساسـيةإجيـادمن أجـلتوفري مزيد من املوارد
تـشجع علـىأن، ووحتـسني أحواهلـااملتصلة باإلسـكان وإيـالء أولويـة ملنـع نـشوء أحيـاء فقـرية

 حتـسني أحـوالتقدمي الدعم إىل مؤسسة األمـم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات البـشرية ومرفـق
 األحياء الفقرية التابع هلا،

أمهية البعـد احلـضري للقـضاء علـى الفقـر واحلاجـة إىل دمـج مـسأليت امليـاهتدركوإذ 
 والصرف الصحي وغريمها من املسائل يف إطار شامل للتحضر املستدام،

 أمهيـة سياسـات الالمركزيـة لتحقيـق التنميـة املـستدامة للمـستوطناتوإذ تدرك أيضا 
ف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا مع جدول أعمال املوئل واألهداماشى مبا يت،البشرية

 األهداف اإلمنائية لأللفية،
 اليت مت التوصـل إليهـا بـشأن نطـاق ووتـرية انتـشاراألساسيةالنتائجأمهيةب وإذ تعترف 

-٢٠٠٦  يف الفتـرةالعـامليفدناملـحالـة الـواردة يف التقريـر املعنـونالفقر واحلرمان يف املـدن،
 سنة من تشكيل جدول أعمـال٣٠ - ئية لأللفية واالستدامة احلضريةاألهداف اإلمنا:٢٠٠٧

_______________

ــســــالقمــــة العــــاملي للتنميــــة املــــس تقريــــر مــــؤمتر )٢(  ٢٦ربغ، جنــــوب أفريقيــــا،ــــــتدامة، جوهانــ
ــسطس/آب ــول ٤ -أغــ ــبتمرب/أيلــ ــدة، (٢٠٠٢ســ ــم املتحــ ــشورات األمــ ــعمنــ ــم املبيــ  A.03.II.A.1 رقــ

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار)والتصويب
يونيـه/حزيـران ١٤-٣، اسـطنبول،)املوئـل الثـاين(للمـستوطنات البـشرية تقرير مؤمتر األمم املتحدة )٣(

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار)A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (١٩٩٦
 .، املرفق٢٥/٢ -رار دإالق )٤(
 ٢٠٠٢مــــارس/آذار ٢٢ - ١٨الــــدويل لتمويــــل التنميــــة، مــــونتريي، املكــــسيك، تقريــــر املــــؤمتر )٥(
 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .٦٠/١انظر القرار )٦(
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ــلاملــو ــامو ،)٧(ئ ــر العــاملي للمــستوطنات البــشرية لع ــسالمة واألمــن يف:٢٠٠٧التقري ــز ال تعزي
 ،)٨(املدن

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

 املـشار إليهـا يفمبـادرة مـدن بـال أحيـاء فقـريةالفرصة الفريدة اليت تتيحهـاوإذ تدرك 
إعالن األلفية لتحقيق وفورات احلجم وتوليد آثار مضاعفة مهمة تساعد على بلوغ األهـداف

  اإلمنائية األخرى املتفق عليها دوليا،
 ومدينـة نـاجننغ الستـضافة الـدورة بالعرض اليت تقدمت به حكومة الصنيوإذ ترحب 

 ،٢٠٠٨أكتوبر/ تشرين األول١٧ إىل١٣منيف الفترةالرابعة للمنتدى احلضري العاملي
 بأنه من الضروري أن يزيد موئل األمم املتحدة تركيزه على مجيع ااالتوإذ تسلم 

 الواقعة ضمن نطاق واليته،
سامهات املاليــة الــيت ميكــن التنبــؤ ــااســتمرار احلاجــة إىل زيــادة املــب  أيــضاتــسلم وإذ 

ملؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية من أجل كفالة التنفيذ العـاملي، يف الوقـت
املناسب وبصورة فعالة وملموسة، جلدول أعمال املوئل واإلعالن املتعلق باملـدن واملـستوطنات

ائية ذات الصلة املتفق عليها دوليا، مبـا فيهـاالبشرية األخرى يف األلفية اجلديدة واألهداف اإلمن
 األهداف الواردة يف إعالن األلفية وإعالن جوهانسربغ وخطة جوهانسربغ للتنفيذ،

 بـاجلهود املتواصـلة ملوئـل األمـم املتحـدة مـن أجـل زيـادة اسـتدامة الـتعمريوإذ تعترف 
ــشا ــن خــالل م ــصراعات م ــهاء ال ــد انت ــوع الكــوارث وبع ــاش بعــد وق ــةواالنتع ركته يف اللجن

 التنفيذية للشؤون اإلنسانية،
اجلهود اليت يبـذهلا موئـل األمـم املتحـدة لتعزيـز تعاونـه مـع البنـك الـدويلوإذ تالحظ 

كفل حصول أنشطته يف جمال إسـداءمبا ي اإلقليمية واملؤسسات املالية احمللية،التنميةومصارف
رات علـى التمويـل االسـتثماري الـالزماملشورة خبـصوص الـسياسة العامـة ويف جمـال بنـاء القـد

 بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــاإىل مــدخللتحــسني نوعيــة امليــاه والــصرف الــصحي ك
 دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

_______________

 .E.06.III.Q.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )٧(
 .E.07.111.Q.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع )٨(
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 )٩(بتقريـر األمـني العـام عـن التنفيـذ املنـسق جلـدول أعمـال املوئـل حتيط علمـا - ١ 
)املوئـل الثـاين(األمم املتحــدة للمستوطنات البـشريةفيذ نتائج مؤمتروتقرير األمني العام عن تن

 ؛)١٠()موئل األمم املتحدة(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
ــشجع - ٢  تنفيــذ مبــادرة مــدنلاحلكومــات علــى النظــر يف اتبــاع ــج معــزز ت

 حتــسني أحــوال، عــن طريــق)١(أللفيــةلأحيــاء فقــرية املــشار إليهــا يف إعــالن األمــم املتحــدة بــال
 أحيـاء فقـريةو منـنـعاألحياء الفقرية احلالية ووضع سياسات وبرامج، وفقا للظروف الوطنيـة، مل

ــة ومــصارف ــصدد، اجلهــات املاحنــة الدولي ــدعو، يف هــذا ال ــةيف املــستقبل، وت ــة التنمي اإلقليمي
 منــها زيـادة املــساعدة املاليــة،رملــة أمـوجباملتعـددة األطــراف إىل دعـم جهــود البلـدان الناميــةو

 الطوعية؛
 بأن احلكومات هي املسؤولة يف املقام األول عـن التنفيـذ الـسليم والفعـالتقر - ٣ 

ــةالبــشرية واإلعــالن املتعلــق باملــدن واملــستوطنات)٣(جلــدول أعمــال املوئــل األخــرى يف األلفي
يل بتنفيـذ التزاماتـه بالكامـل لـدعم وإعالن األلفية، وتؤكد ضرورة قيام اتمع الدو)٤(اجلديدة

حكومات البلدان النامية فيما تبذلـه مـن جهـود لوضـع اسـتراتيجيات شـاملة للتنميـة احلـضرية
والتخفيف من وطـأة الفقـر يف املـدن، مـن خـالل تـوفري املـوارد الالزمـة وبنـاء القـدرات ونقـل

 لية متكينية؛التكنولوجيا، بشروط متفق عليها على حنو متبادل، ويئة بيئة دو
التفـوق اإلداريعلـى التـشديد والواضـحبالرؤية والتركيز املواضـيعيترحب - ٤ 
ــرةل ــل األمـــم املتحـــدة للفتـ ــل ملوئـ ــسية املتوســـطة األجـ ــتراتيجية واملؤسـ ــة االسـ -٢٠٠٨لخطـ

 ا يف ذلـك بوسـائل منـها، وتشجع اجلهـود املتواصـلة مـن أجـل تنفيـذها بفعاليـة، مبـ)١١(٢٠١٣
 لداخلية واإلدارة الربناجمية ملوئل األمم املتحدة؛حتسني العمليات ا

 باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا موئل األمـم املتحـدة لوضـع هيكـلترحب أيضا - ٥ 
للميزانية يقوم على حتقيق النتائج ويكون أقل جتزؤا من أجـل ضـمان أقـصى قـدر مـن الكفـاءة

 صدر التمويل؛واملساءلة والشفافية يف تنفيذ الربامج، بغض النظر عن م
ــا - ٦  بقـــرار جملـــس إدارة موئـــل األمـــم املتحـــدة متكـــني املوئـــل مـــنحتـــيط علمـ

 مــن العمليـــات٢٠١١ إىل عــام٢٠٠٧االضــطالع مبرحلــة مــدا أربـــع ســنوات مــن عـــام

_______________

)٩( E/2007/58. 
)١٠( A/62/219. 
، املرفـــق(A/62/8) ٨تون، امللحــق رقــمــالوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الـــدورة الثانيــة والــس )١١(

 .٢١/٢  باء، القرار-األول
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التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد وغريها من الترتيبات التمويلية املبتكـرة، علـى النحـو
ؤســسة األمــممل، مــع مراعــاة أحكــام املرفــق اخلــاص)١٢(٢١/١٠لــس اإلدارةاحملــدد يف قــرار جم

األساسـي نيلنظـامكتـذييل ل األمـني العـامصـدرهاملتحدة للموئل واملستوطنات البشرية الـذي أ
، آخــذا يف االعتبــار العناصــر ذات الــصلة مــن اإلجــراءات)١٣( لألمــم املتحــدةنياملــاليواإلداري

 ية؛التشغيلية واملبادئ التوجيه
ــة ظحــالت - ٧  ــادئ التوجيهي ــى املب ــل األمــم املتحــدة عل موافقــة جملــس إدارة موئ

، وتطلـب إىل موئـل األمـم املتحـدة أن يـساعد)١٤(املتعلقة بالالمركزية وتقوية السلطات احملليـة
احلكومات املهتمة باألمر يف تطويـع املبـادئ التوجيهيـة لـسياقاا الوطنيـة، عنـد االقتـضاء، ويف

زيـد مـن األدوات واملؤشـرات، يف إطـار دعمـه لتطبيـق املبـادئ التوجيهيـة، واضـعا يفاملتطـوير
طبـق علـى كـل الـدولناعتباره أن هذه املبادئ التوجيهية ال تشكل خمططا موحدا أو صـارما ي

 األعضاء يف األمم املتحدة؛
ةهيئات األمم املتحدة املعنية وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة واإلقليميـتشجع - ٨ 

ــية ــدمات األساسـ ــى اخلـ ــبل احلـــصول علـ ــوفري سـ ــة بتـ ــة املتعلقـ ــادئ التوجيهيـ ــى إدراج املبـ علـ
وتطلـب إىل موئـل ،يف سـياق املـستوطنات البـشريةيف سياساا وبراجمها اإلمنائيـة، )١٥(للجميع

ــة وأييفاألمــم املتحــدة أن يــساعد احلكومــات املهتمــة بــاألمر  تطويــع هــذه املبــادئ التوجيهي
 االقتضاء؛ مبادئ توجيهية يعتمدها جملس اإلدارة لسياقاا الوطنية، عند

احلكومات على ترويج مبادئ وممارسات التحضر املستدام كمـسامهةتشجع - ٩ 
همـة منــها يف التخفيــف مــن أســباب تغــري املنــاخ والتكيــف مــع آثــار تغــري املنــاخ  واحلــد مــنم

 وأوجه الضعف يف عـامل آخـذ يف التحـضر بـسرعة، مبـا يف ذلـك املـستوطنات البـشريةاملخاطر
املوجودة يف النظم اإليكولوجية اهلشة، وتدعو اجلهات املاحنـة الدوليـة إىل دعـم جهـود البلـدان

 الصدد؛ النامية يف هذا
دةموئل األمم املتحدة عن طريق زيـاإىل مواصلة تقدمي الدعم املايل إىلتدعو - ١٠ 

ــيت ــدعو احلكومــات ال ــهبإمكاــا تقــدميالتربعــات، وت ــؤ ب ــسنوات ميكــن التنب ــل متعــدد ال  متوي
  إىل القيام بذلك؛ية غري خمصصة لدعم تنفيذ الربامجوتربعات إضاف

_______________

 . باء-  املرفق األول،املرجع نفسه )١٢(
)١٣( ST/SGB/2006/8. 
ــة، الـــدورة الثانيـــة والـــستون، امللحـــق رقـــم )١٤( ملرفـــق، ا(A/62/8) ٨الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـ

 .٢١/٣  باء، القرار- األول
 .٢١/٤املرجع نفسه، القرار )١٥(
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اجلهــات املاحنــة الدوليــة واملؤســسات املاليــة إىل اإلســهام بــسخاء يف تــدعو - ١١ 
 األحيـــاء الفقـــرية حتـــسني أحـــوالومرفـــقالـــصرف الـــصحياالســـتئماين للميـــاه والـــصندوق
ة للتعاون التقين لتمكني موئل األمم املتحدة مـن مـساعدة البلـدان الناميـةاالستئمانيوالصناديق

األحيــاء حتـسني أحـوال مـن أجـل،علـى حـشد االسـتثمارات العامـة ورؤوس األمـوال اخلاصــة
 الفقرية وتوفري مرافق اإليواء واخلدمات األساسية؛

 اجلهــات املاحنــة الدوليــة واملؤســسات املاليــة إىل دعــم الــصندوقأيــضا وتــدع - ١٢ 
االستئماين للعمليات التجريبية للتمويل األويل الواجب الـسداد، التـابع ملؤسـسة األمـم املتحـدة

 للموئل واملستوطنات البشرية؛
إىل األمني العام أن يبقـي احتياجـات موئـل األمـم املتحـدة مـن املـوارد تطلب - ١٣ 
 يف بلـوغيد االستعراض لتعزيز فعاليته يف دعم الـسياسات واالسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـةق

ــاه والــصرف الــصحي ــوفري املي  أهــداف القــضاء علــى الفقــر وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني وت
 نتـائج و)٢( الواردة يف إعالن األلفية وخطة جوهانـسربغ للتنفيـذالفقريةاألحياء حتسني أحوالو

 ؛)٦(٢٠٠٥مة العاملي لعاممؤمتر الق

 يفللمـستوطنات البـشريةموقع مقـر برنـامج األمـم املتحـدة على أمهيةتشدد - ١٤ 
 إىل األمــني العــام أن يبقــي احتياجــات موئــل األمــم املتحــدة ومكتــب األمــمتطلــب ونــريويب،

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

 تنظـيم مـؤمتراتمبـا يف ذلـكمبسامهات املبـادرات االستـشارية اإلقليميـة، تقر - ١٥ 
وزارية يف جمال املستوطنات البشرية، مـن أجـل تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل وبلـوغ األهـداف

ــائج تلــكنفيــذ، وتــدعو اتمــع الــدويل إىل مواصــلة دعــم هــذه اجلهــود وتاإلمنائيــة لأللفيــة  نت
 املبادرات؛

 ١٦ - ــذمب يـــب ــسيق وتنفيـ ــل األمـــم املتحـــدة أن يعـــزز اجلهـــود الراميـــة إىل تنـ وئـ
يضطلع به من أنشطة يف جمايل وضع املعايري والتنفيذ من خـالل اإلطـار املعيـاري والتنفيـذي ما

عـزز أنـشطته املعياريـة،ممـا ي ، االستراتيجية واملؤسسية املتوسـطة األجـلاملعزز املوضح يف اخلطة
 يف هـذا الـصدد، إىل القيـام،دعو مجيع البلدان اليت بإمكاا دعم أنشطة موئل األمم املتحدةتو

 بذلك؛
موئل األمم املتحدة أن يشجع، بالتشاور مـع احلكومـات الوطنيـة، إىلتطلب - ١٧ 

إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـةضـمنفقـر يف املـدنعلى التخفيف من وطـأة ال
والتقييم القطري املشترك، وأن يوائم أنشطته يف جمال إسداء املـشورة املتعلقـة بالـسياسة العامـة
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 اإلقليميـة وسـائرالتنميـةمـع البنـك الـدويل ومـصارفاليت يضطلع ـاويف جمال بناء القدرات
لــسياساتمــع ا يــة وغــري ذلــك مــن الــشركاء املعنــينيات اإلقليماملؤســسات املاليــة واملنظمــ

زيـادةبغية حشد املوارد ل ،املبتكرة اليت جيري اختبارها ميدانياواملمارسات واملشاريع التجريبية
أوجـه الفقرية وغري ذلك مـنلنحسني أحوال األحياءاالئتمانات املعقولة التكلفةاملعروض من

 ؛لفقراء يف البلدان الناميةلصاحل اتنمية املستوطنات البشرية
 إىل موئل األمـم املتحـدة أن يـشجع التعـاون بـني مجيـع الـشركاءتطلب أيضا - ١٨ 

 االضـطالع باألعمـال املتعلقـة بتحليـل الـسياسات، مبـا يف ذلـكعلـىيف جدول أعمال املوئـل
ــهإعــداد تقــاريره الرئيــسية وأنــشطة الرصــد ج العمــل، وأن حيــدد فــرص تعزيــز بــرام اخلاصــة ب

ي ذلـكـي املـدن، مبـا فـــــتركة املتعلقة ببناء القدرات الالزمة للتخفيف من وطأة الفقر فــــاملش
 ؛‘‘األهداف اإلمنائية لأللفية على املستوى احملليتنفيذ’’تعلق منها بـ يام
 الرابعــةالــدورة مجيــع احلكومــات إىل املــشاركة بنــشاط يفدعوــا تكــرر  - ١٩ 

، وتدعو البلدان املاحنة إىل دعم مشاركة ممثلني من البلـدان الناميـة يفي العامليللمنتدى احلضر
 ، مبن فيهم النساء والشباب؛سيما أقل البلدان منوا نتدى، والامل
إىل موئـــل األمـــم املتحــدة القيـــام، عـــن طريــق مـــشاركته يف اللجنـــة تطلــب - ٢٠ 

ت األمـم املتحـدة املعنيـة وبالـشركاءالتنفيذية للشؤون اإلنـسانية ومـن خـالل اتـصاالته بوكـاال
ذوي الصلة يف امليدان، بتشجيع اخلرباء يف جمال املستوطنات البشرية على املـشاركة املبكـرة يف
تقييم ووضع برامج الوقاية والتأهيل والتعمري الراميـة إىل دعـم جهـود البلـدان الناميـة املتـضررة

  املعقدة؛من الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ اإلنسانية
 واليته، العمـل عـننطاق إىل موئل األمم املتحدة أن يواصل، يفأيضاتطلب - ٢١ 

للجنـةاكثب مـع الوكـاالت املعنيـة األخـرى يف منظومـة األمـم املتحـدة، وتكـرر بقـوة دعوـا
الدائمة املشتركة بـني الوكـاالت إىل النظـر يف ضـم موئـل األمـم املتحـدة إىل عـضويتها، إقـرارا

مه يف دعم اجلهود اليت تبـذهلا البلـدان املتـضررة مـناسهإأمهية دور موئل األمم املتحدة ومنها ب
الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة من أجل وضـع بـرامج الوقايـة والتأهيـل والـتعمري

 النتقال من اإلغاثة إىل التنمية؛ل
 أو إنـشاء جلـان الدول األعضاء على القيام، حسب االقتـضاء، بتعزيـزتشجع - ٢٢ 

وطنية عريضة القاعدة معنية باملوئل بغية إدراج التحـضر املـستدام والتخفيـف مـن وطـأة الفقـر
 يف املدن ضمن استراتيجياا اإلمنائية الوطنية؛

 الـس االقتـصادي واالجتمـاعي علـى أن يـدرج يف مناقـشاته الرفيعـةتشجع - ٢٣ 
وحتـسني أحـوالم والتخفيف من وطأة الفقر يف املدنالتحضر املستدااملتعلقة ب ائلساملاملستوى
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 ومواصـلةلجميـعلاألحياء الفقرية، مبا يف ذلك توفري سـبل احلـصول علـى اخلـدمات األساسـية
تعميم حصول الفقراء على املياه والـصرف الـصحي، باعتبـار ذلـك مـسامهة أساسـية يف بلـوغ

 األهداف اإلمنائية لأللفية؛
الـستنيالثالثـة ويقدم إىل اجلمعية العامـة يف دورـالعام أنإىل األمني اتطلب - ٢٤ 

 ؛تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
ــدأتقــرر - ٢٥  ــستني البن ــة وال ــدورا الثالث ــت ل ــدرج يف جــدول األعمــال املؤق ن ت

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

 ٧٨اجللسة العامة
 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول١٩

 


