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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])A/64/421( على تقرير اللجنة الثانيةبناء[
 

املوئــل(تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية - ٦٤/٢٠٧
موئـل(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية)الثاين

 )األمم املتحدة
 

 ،إن اجلمعية العامة 
ــسمرب/ كــانون األول١٦املــؤرخ)٢٩ - د (٣٣٢٧راــاإىل قراإذ تــشري   ١٩٧٤دي
ــسمرب/ كـــانون األول١٩ املـــؤرخ٣٢/١٦٢ و كـــانون ١٤ املـــؤرخ٣٤/١١٥  و١٩٧٧ديـ

ــسمرب/األول ــؤرخني٥٦/٢٠٦  و٥٦/٢٠٥  و١٩٧٩ديـــ ــانون األول ٢١ املـــ ــسمرب/كـــ ديـــ
 ٥٨/٢٢٧  و٥٨/٢٢٦  و٢٠٠٢ديــــسمرب/ كـــانون األول٢٠ املـــؤرخ٥٧/٢٧٥  و٢٠٠١

ديــسمرب/ كـانون األول٢٢ املـؤرخ٥٩/٢٣٩  و٢٠٠٣ديــسمرب/ كـانون األول٢٣ملـؤرخنيا
ــانون األول٢٢ املــــــؤرخ٦٠/٢٠٣  و٢٠٠٤  املــــــؤرخ٦١/٢٠٦  و٢٠٠٥ديــــــسمرب/ كــــ

 ٢٠٠٧ديــسمرب/ كــانون األول١٩ املــؤرخ٦٢/١٩٨  و٢٠٠٦ديــسمرب/كــانون األول ٢٠
 ،٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول١٩ املؤرخ٦٣/٢٢١ و
 املـــؤرخ٢٠٠٢/٣٨ بقـــراري الـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعيحتـــيط علمـــاوإذ 

، ومبقـــررات الـــس٢٠٠٣يوليــه/ متـــوز٢٥ املــؤرخ٢٠٠٣/٦٢  و٢٠٠٢يوليـــه/متــوز ٢٦
 ٢٠٠٥يوليـه/ متـوز٢٦ املـؤرخ٢٠٠٥/٢٩٨  و٢٠٠٤يوليـه/ متوز٢٣ املؤرخ٢٠٠٤/٣٠٠

ــؤرخ٢٠٠٦/٢٤٧ و ــه/ متـــوز٢٧ املـ ــؤ٢٠٠٧/٢٤٩  و٢٠٠٦يوليـ ــه/متـــوز ٢٦رخ املـ يوليـ
ــؤرخ٢٠٠٨/٢٣٩  و٢٠٠٧ ــوز٢٣ املــــــ ــه/ متــــــ ــؤرخ٢٠٠٩/٢٣٨  و٢٠٠٨يوليــــــ  املــــــ

 ،٢٠٠٩يوليه/متوز ٢٩
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املتمثل يف حتقيـق حتـسن )١( إىل اهلدف الوارد يف إعالن األمم املتحدة لأللفيةوإذ تشري 
 ،٢٠٢٠  مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقـرية حبلـول عـام١٠٠كبري يف حياة

خطة جوهانـسربغ”(واهلدف الوارد يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
املتمثل يف خفض نسبة األشخاص الذين يتعذر عليهم احلصول على مياه الـشرب )٢()“للتنفيذ

 ،٢٠١٥املأمونة والصرف الصحي إىل النصف حبلول عام
واإلعــالن املتعلــق باملــدن واملــستوطنات )٣( إىل جــدول أعمــال املوئــلوإذ تــشري أيــضا 

ــذوخطــة جوهانــسربغ )٤(البــشرية األخــرى يف األلفيــة اجلديــدة وتوافــق آراء مــونتريي للتنفي
 ،)٥(للمؤمتر الدويل لتمويل التنمية

الـيت يـب )٦(٢٠٠٥ إىل الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـاموإذ تشري كذلك 
 مليـون١٠٠ املتحدة أن تعمل علـى حتقيـق حتـسن ملمـوس يف حيـاةبالدول األعضاء يف األمم

 باحلاجــةمـع االعتــراف،٢٠٢٠شـخص علــى األقــل مـن ســكان األحيــاء الفقـرية حبلــول عــام
 األساسـيةواهلياكـلاملاسة إىل توفري مزيد من املـوارد مـن أجـل إجيـاد الـسكن امليـسور التكلفـة

وء أحيــاء فقــرية وحتــسني أحــوال األحيــاء الفقــريةاملتــصلة باإلســكان وإيــالء األولويــة ملنــع نــش
ــة، ــىالقائم ــشجع عل ــستوطنات وأن ت ــل وامل ــم املتحــدة للموئ ــدعم إىل مؤســسة األم ــدمي ال تق

 البشرية ومرفق حتسني األحياء الفقرية التابع هلا،
مبا للتدهور البيئي، مبا يف ذلك تغري املناخ والتصحر وفقدان التنوع البيئـي،وإذ تسلم 

 املستوطنات البشرية، يفأثر سليبمن
بأن األزمة املالية احلالية ميكـن أن تـؤثر تـأثريا سـلبيا يف قـدرة برنـامجوإذ تسلم أيضا 

ــشرية ــستوطنات الب ــرويج)موئــل األمــم املتحــدة(األمــم املتحــدة للم علــى تعبئــة املــوارد والت

_______________

 .٥٥/٢انظر القرار )١(
/ أيلـول٤ -غـسطسأ/ آب٢٦مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيـا، تقرير )٢(

ــع (٢٠٠٢ ســبتمرب ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1من ــرار) والت ،٢ ، الفــصل األول، الق
 .املرفق

 ١٩٩٦يونيـه/ حزيـران١٤-٣سـطنبول،إ،)املوئل الثاين(مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية تقرير )٣(
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار)A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(
 .، املرفق٢٥/٢ -القرار دإ )٤(
منـشورات األمـم (٢٠٠٢مـارس/ آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك، )٥(

 .، املرفق١، الفصل األول، القرار)A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع
 .٦٠/١انظر القرار )٦(
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حمللية والدولية، من أجل دعـم، وكذلك حشد املوارد املالية اوتدابري السوقالستخدام احلوافز
 استثمارات القطاع اخلاص يف املساكن امليسورة التكلفة،

الـيت يقـدمها موئـل األمـم املتحـدة، يف نطـاق املهمـةباملسامهةوإذ ترحب مع التقدير 
واليته، يف زيادة فعالية االنتقال من اإلغاثة يف حاالت الطوارئ إىل التعـايف مـن تلـك احلـاالت

 وأيضا بالقرار املتعلق بضم موئل األمم املتحدة إىل عـضوية اللجنـة الدائمـة املـشتركة،والتعمري
 بني الوكاالت،

لقـضاء علــى الفقـر وضـرورة إدمـاج مـسأليت امليــاهلبأمهيـة البعـد احلـضريوإذ تـسلم 
 لتنمية املستدامة،من أجل اوالصرف الصحي وغري ذلك من املسائل يف إطار شامل

ــضا  ــوإذ تــسلم أي ــستدامةلا مب ــة امل ــق التنمي ــة يف حتقي ــة مــن أمهي ــسياسات الالمركزي ل
واألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا  يتماشـى مـع جـدول أعمـال املوئـلمباللمستوطنات البشرية

  األهداف اإلمنائية لأللفية،مبا فيهادوليا،
جيةرزه موئـل األمــم املتحـدة يف تنفيــذ خطتـه االســتراتيحيــبالتقــدم الـذيوإذ ترحـب 

 بوصـفه وكالـة غـري،، وباجلهود الـيت يبـذهلا٢٠١٣-٢٠٠٨واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة
مقيمة، يف مساعدة البلدان املستفيدة من الربامج على إدمـاج جـدول أعمـال املوئـل يف صـلب

 أطرها اإلمنائية،
 ٣ املـؤرخ٢٢/٥طلب جملس إدارة موئل األمم املتحـدة الـوارد يف قـرارهوإذ تالحظ 

 إجراء دراسة مشتركة هليكل إدارة موئل األمـم املتحـدة بغـرض حتديـد)٧(٢٠٠٩أبريل/نيسان
اإلدارةالـشفافية واملـساءلة والكفـاءة والفعاليـة يف أداء هيكـلبتحـسنيالطـرق الكفيلـةوتنفيذ

لكـي ينظـر بـذلك،تتصلاحلايل، وحتديد اخليارات املتاحة إلحداث أي تغيريات أخرى ممكنة
 ولكــي تبــدأ املــديرة التنفيذيــة العمــل يف وضــعجملــس اإلدارة يف دورتــه الثالثــة والعــشرين فيهــا

 العملية، اختصاصات هلذه
 تعزيــز تعاونــه مــعيفاجلهــود الــيت يبــذهلا موئــل األمــم املتحــدةوإذ تالحــظ أيــضا 

أس املــالاملـصارف اإلمنائيـة الدوليــة واإلقليميـة واملؤسـسات املاليــة احملليـة بغـرض اجلمــع بـني ر
العام واخلـاص وأنـشطة بنـاء القـدرات وإصـالح الـسياسات مـن أجـل تعزيـز إمكانيـة حـصول

لبلـوغ األهـداف دعمـاامليـسور التكلفـة ومتويل اإلسـكانالصرف الصحيوالفقراء على املياه
 اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية،

_______________

املرفـق األول،)A/64/8 (٨الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون، امللحـق رقـم :انظر )٧(
 .باء الفرع
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ربازيــل ومدينـــة ريــو دي جــانريو استــضافة الـــدورةبعــرض حكومــة الوإذ ترحــب 
 ،٢٠١٠مارس/ آذار٢٦ إىل٢٢اخلامسة للمنتدى احلضري العاملي يف الفترة من

  األمهية املتزايدة للتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب والتعـاون الثالثـي يفوإذ تعيد تأكيد 
دافها الوطنيــة، مبـا يف ذلــكمـساعدة البلـدان الناميــة علـى تنميــة القـدرات الالزمـة لتحقيــق أهـ

 األهداف املتصلة بتحقيق التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية واملناطق احلضرية،
 جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة إىل أن يبقـي قيـد االسـتعراضدعواإىلوإذ تشري 

 احلاليـة،عامليـة الاملاليةاالقتصادية وتشهدها نظم متويل اإلسكان يف ضوء األزمة التطورات اليت
 املــستوى بــشأن هــذاةرفيعــ مناســبة جلمعيــة العامــةا عقــدأن توإىل قرارهــا دراســة إمكانيــة

ــة، يف هــذا الــصدد،جلهود الــيت بــذهلا جملــس اإلدارةبــا وإذ تعتــرفاملوضــوع، ــه الثاني  يف دورت
 والعشرين،

بـؤ ـا ملؤسـسةباستمرار احلاجة إىل زيادة املـسامهات املاليـة الـيت ميكـن التنوإذ تسلم 
األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية من أجل كفالة التنفيذ العاملي، يف الوقت املناسـب
وبصورة فعالة وملموسة، جلدول أعمال املوئل واإلعالن املتعلـق باملـدن واملـستوطنات البـشرية

ــا د ــق عليه ــصلة املتف ــة ذات ال وليــا، مبــا فيهــااألخــرى يف األلفيــة اجلديــدة واألهــداف اإلمنائي
 وخطــة)٨(األهــداف الــواردة يف إعــالن األلفيــة وإعــالن جوهانــسربغ بــشأن التنميــة املــستدامة

 ،للتنفيذجوهانسربغ
 بالتقــدم الــذي حيــرزه موئــل األمــم املتحــدة يف تطــوير الــصندوقوإذ تــسلم أيــضا 

سة األمـم املتحـدةاالستئماين للعمليات التجريبية للتمويـل األويل الواجـب الـسداد التـابع ملؤسـ
 ٢١/١٠ للموئل واملستوطنات البشرية، الذي أنشأه جملس إدارة موئل األمم املتحـدة يف قـراره

 ،)٩(٢٠٠٧أبريل/ نيسان٢٠املؤرخ
 )١٠(بتقرير األمني العـام عـن التنفيـذ املنـسق جلـدول أعمـال املوئـلحتيط علما - ١ 

)املوئـل الثـاين(تحـدة للمـستوطنات البـشريةوتقرير األمني العام عن تنفيذ نتائج مؤمتر األمم امل
 ؛)١١( )موئل األمم املتحدة(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

_______________

/ أيلـول٤ -أغـسطس/ آب٢٦مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيـا، تقرير )٨(
ــع (٢٠٠٢ ســبتمرب ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويبA.03.II.A.1 من ــرار) والت ،١ ، الفــصل األول، الق

 .املرفق
، املرفــق)(A/62/8 ٨الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، امللحــق رقــم:انظـر )٩(

 .األول، الفرع باء
 .E/2009/80، وهي الوثيقة اليت حتيلA/64/317انظر )١٠(
)١١( A/64/260. 
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ــل األمــم املتحــدةترحــب - ٢  ــذهلا موئ ــيت يب ــاجلهود ال ــهيفب ــذ خطت مواصــلة تنفي
، وتـشجع احلكومـات القـادرة٢٠١٣-٢٠٠٨االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة

، علـى القيـام بـذلكومعها أصـحاب املـصلحة اآلخـرونعلى املسامهة يف موئل األمم املتحدة،
ــاز يف العمــل ــوخي االمتي ــدان اإلصــالح املؤســسي وت ــز جهــوده يف مي مــن أجــل مواصــلة تعزي

 اإلداري، مبا يف ذلك اإلدارة القائمة على حتقيق النتائج؛
 منـها، يف اعتبارهـا مجلـة أمـورآخذةن تقوم الدول األعضاء، أضرورةتؤكد - ٣ 

تلبيةل باهلياكل األساسيةاملتصلةوسياساا اإلسكانيةمدى كفايةاألزمة العاملية احلالية، بتقييم
ــن ســكا ــدة م ــراءيف ااحتياجــات األعــداد املتزاي ــاطق احلــضرية، وخباصــة احتياجــات الفق املن

تطلب إىل موئـل األمـم املتحـدة تقـدمي املـساعدة إىل احلكومـات،والفئات الضعيفة األخرى، و
 بناء على طلبها، يف هذا الصدد؛

احلكومـات علـى تـرويج مبـادئ وممارسـات التحـضر املـستدام وعلـىتشجع - ٤ 
تعزيز دور وإسهام سلطاا احمللية يف تطبيق تلك املبادئ واملمارسـات، بغيـة حتقيـق مجلـة أمـور

ــسكانمنــها ضــمان حــصول اجل ــع علــى اخلــدمات األساســية وحتــسني الظــروف املعيــشية ل مي
مـسامهة مهمـة مـن جانبـها يفوكسكان األحياء الفقـرية وفقـراء احلـضر،واحلضر املستضعفني

التخفيـف مـن أســباب تغـري املنـاخ والتكيــف مـع آثـار تغــري املنـاخ واحلـد مــن املخـاطر وأوجــه
 ذلك املستوطنات البشرية املوجـودة يف الـنظمالضعف يف عامل آخذ يف التحضر بسرعة، مبا يف

ــة يف ــدان الناميـ ــود البلـ ــة إىل دعـــم جهـ ــة الدوليـ ــدعو اجلهـــات املاحنـ اإليكولوجيـــة اهلـــشة، وتـ
 الصدد؛ هذا

ضــرورة قيــام اتمــع الــدويل بــدعم التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوبتؤكــد - ٥ 
وارد املاليـة علـى أسـاس مـستدام عـن طريـق حـشد املـوخباصـة منها التعاون الثالثـي،بوسائل،

 وتوفري املساعدة التقنية وتشجيع التعاون فيما بني املدن؛
إىل مواصــلة تقــدمي الــدعم املــايل إىل موئــل األمــم املتحــدة عــنتكــرر دعوــا - ٦ 

القـادرة علـى تـوفري متويـل متعـدد الـسنوات ميكـنطريق زيـادة التربعـات، وتـدعو احلكومـات
 إىل القيـام اآلخـرون، املصلحةومعها أصحاب ،دة املسامهات غري املخصصةالتنبؤ به وعلى زيا

ــم األهــداف االســتراتيجية واملؤســسية للخطــة االســتراتيجية واملؤســسية ــن أجــل دع ــذلك م ب
  ودعم محلتها العاملية للتحضر املستدام؛٢٠١٣-٢٠٠٨املتوسطة األجل للفترة

ة أصبحت مسألة رئيـسية يـتعنيأن مسألة توافر السكن بتكلفة ميسورتؤكد - ٧ 
  من خالل تعبئة املوارد من أجل الفئات الفقرية والضعيفة؛معاجلتها
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اجلهـات املاحنـة الدوليـة واملؤسـسات املاليـة إىل التـربع بـسخاء ملؤسـسةتدعو - ٨ 
األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية، مبـا يف ذلـك التـربع للـصندوق االسـتئماين للميـاه

األحياء الفقرية والصناديق االستئمانية للتعاون الـتقين،أحوالرف الصحي ومرفق حتسنيوالص
بغرض متكني موئل األمم املتحدة من مساعدة البلدان النامية علـى حـشد االسـتثمارات العامـة
ورؤوس األمـوال اخلاصــة مـن أجــل حتــسني أحـوال األحيــاء الفقــرية وتـوفري املــأوى واخلــدمات

 األساسية؛
النموذجية للصندوق االستئماين للعمليات الربامجبالتقدم احملرز يف تنفيذتقر - ٩ 

التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد التـابع ملؤسـسة األمـم املتحـدة للموئـل واملـستوطنات
ــة الدوليــة إىل املــسامهة يف ــصدد اجلهــات املاحنــة واملؤســسات املالي ــدعو يف هــذا ال البــشرية، وت

 الستئماين؛الصندوق ا
جلمعيــةا عقــدأن تموئــل األمــم املتحــدة علــى مواصــلة حبــث إمكانيــةتــشجع - ١٠ 

 املــستوى بــشأن التحــضر املــستدام لتعزيــز فهــم التحــديات الــيتة رفيعــمناســبة اســتثنائية العامــة
ــيت تــشمل مجلــة أمــور ــل اإلســكان،تواجــه التحــضر الــسريع وال ــاخ ونظــم متوي  منــها تغــري املن

 ري واإلدارة املستدامة لألراضي؛والتخطيط احلض
إىل األمني العام أن يبقـي احتياجـات موئـل األمـم املتحـدة مـن املـواردتطلب - ١١ 

قيد االستعراض لتعزيز فعاليته يف دعم الـسياسات واالسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـة يف بلـوغ
ري امليــاه والــصرفاألهــداف املتعلقــة بالقــضاء علــى الفقــر وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني وتــوف

 وخطــة)١(الـصحي وحتـسني أحـوال األحيـاء الفقـرية، الــواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة
 ؛)٦(٢٠٠٥والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام )٢(للتنفيذجوهانسربغ

أن يـدرجعلىللمجلس االقتصادي واالجتماعي تشجيعهاتؤكد من جديد - ١٢ 
، بوصـف واحلد من الفقر يف املناطق احلضرية وحتسني أحوال األحيـاء الفقـريةالتحضر املستدام

، يف عملية متابعـة نتـائج مـؤمترات القمـة واملـؤمترات الدوليـة الرئيـسية ذاتذلك مسألة شاملة
 الصلة؛

ــة موقــع مقــر موئــل األمــم املتحــدة يف نــريويب، وتطلــب إىلتــشدد - ١٣  علــى أمهي
ياجـات موئـل األمـم املتحـدة ومكتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب مـناألمني العـام أن يبقـي احت

ألمـما وأجهـزةاملوارد قيد االسـتعراض، ليتـسىن تقـدمي اخلـدمات الالزمـة ملوئـل األمـم املتحـدة
  يف نريويب بشكل فعال؛ومؤسساا األخرىاملتحدة

 ٢٢/١ره بتوصية جملس إدارة موئل األمـم املتحـدة الـواردة يف قـراحتيط علما - ١٤ 
بعـد أن نظـرت يف مـسألة عقـدتطلـب إىل األمـني العـام،، و)٧(٢٠٠٩أبريـل/ نيسان٣املؤرخ
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يف عـام)املوئـل الثالـث( باإلسكان والتنمية احلضرية املـستدامةمعينألمم املتحدةثالث لمؤمتر
يـة، أن يعد تقريرا عن هذه املسألة، بالتعاون مـع جملـس اإلدارة، لكـي تنظـر فيـه اجلمع٢٠١٦

 العامة يف دورا السادسة والستني؛
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اجلمعيـــة العامـــة يف دورـــا اخلامـــسةتطلـــب - ١٥ 

 والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
أن تـدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لـدورا اخلامـسة والـستني البنــدتقـرر - ١٦ 

وتعزيـز برنـامج)املوئـل الثـاين(دة للمستوطنات البشريةتنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتح”املعنون
 .“)موئل األمم املتحدة( البشريةاألمم املتحدة للمستوطنات

 ٦٦اجللسة العامة
 ٢٠٠٩ ديسمرب/ كانون األول٢١

 


