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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/67/438( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

املوئــل (تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية    - ٦٧/٢١٦
موئـل  (وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية       ) الثاين

 )األمم املتحدة
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ومـؤمتر األمـم املتحـدة    )١(ئج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية  إىل نتاإذ تشري   

  ،)٢()املوئل الثاين(الثاين للمستوطنات البشرية 

 بتنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة         املتعلقـة  إىل قرارات اجلمعية العامـة       وإذ تشري أيضا    

ــاين (للمــستوطنات البــشرية   ــل الث ــامج األمــم املتحــد  ) املوئ ــز برن ــشرية  وتعزي ة للمــستوطنات الب

 بالتنفيــذ املتــصلةقــرارات الــس االقتــصادي واالجتمــاعي ومقرراتــه   و)موئــل األمــم املتحــدة(

  املنسق جلدول أعمال املوئل،

ؤمتر األمــم  ملــ“املــستقبل الــذي نــصبو إليــه”املعنونــة   الوثيقــة اخلتاميــةتعيــد تأكيــدوإذ   

 ٢٢ إىل ٢٠ جـانريو، الربازيـل يف الفتـرة مـن           يف ريـو دي     الـذي عقـد    املتحدة للتنمية املستدامة  

  ،)٣(٢٠١٢يونيه /حزيران

_______________ 

ــر )١( ــلانظـ ــر املوئـ ــانكوفر،   :  تقريـ ــشرية، فـ ــستوطنات البـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــار٣١مـ ــايو / أيـ  ١١ -مـ
  ). والتصويبA.76.IV.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٧٦يونيه /حزيران

يونيـه  / حزيـران  ١٤-٣سـطنبول،   ا،  )املوئـل الثـاين   (للمـستوطنات البـشرية     تقرير مؤمتر األمـم املتحـدة       انظر   )٢(
 .)A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ١٩٩٦

  .، املرفق٦٦/٢٨٨القرار  )٣(
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 مــن األهــداف اإلمنائيــة  ٧ مــن اهلــدف ١١بالتقــدم احملــرز يف بلــوغ الغايــة   تــسلموإذ   

مــا زالــت  الفقــريةأن األحيــاء نفــسه تالحــظ يف الوقــت إذ لأللفيــة بــل وجتــاوز تلــك الغايــة، و 

  تشكل حتديا على الصعيد العاملي، 

 بـشأن سـطنبول  االتقدم الكـبري احملـرز يف تنفيـذ إعـالن       من  رغم  على ال بأنه   تعترفوإذ    

مـن قبيـل    مـا زالـت مثـة حتـديات قائمـة،          )٥(جدول أعمال املوئل  هديف   و )٤(املستوطنات البشرية 

يف العامل واألثر الـسليب املترتـب    الفقريةسكان األحياء   عدد   الزيادة املستمرة يف     مجلة أمور منها  

يف ذلـــك تغـــري املنـــاخ والتـــصحر وفقـــدان التنـــوع البيولـــوجي، يف  هور البيئـــي، مبـــاعلــى التـــد 

املستوطنات البشرية وضرورة احلد من خماطر الكوارث وبنـاء القـدرة علـى مواجهـة الكـوارث             

  ،يف املستوطنات احلضرية

ــدرك   ــستوطنات        وإذ ت ــة امل ــى حتــسني نوعي ــل عل ــوق العم ــد تع ــذه التحــديات ق  أن ه

وعمل سكان املنـاطق احلـضرية والريفيـة علـى حـد سـواء،        معيشة ذلك ظروف   البشرية، مبا يف  

  ويئة بيئة معيشية مأمونة وصحية للجميع،

، مىت أحسن ختطيطهـا      بأن املدن تشكل حمركا للنمو االقتصادي وأا ميكن        وإذ تسلم   

جتمعــات تنــهض مب أن ،لتخطــيط واإلدارةيف ا منــها اتبــاع ــج متكاملــة    بطــرق وتطويرهــا،

  مستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا،

 مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة      ١٣٧ إىل ١٣٤ إىل الفقــرات وإذ تــشري  

  املستدامة،  للتنمية املستدامة املتعلقة باملدن واملستوطنات البشرية

 االســتعراض اجلــاري هليكــل إدارة موئــل األمــم املتحــدة ــدف زيــادة        وإذ تالحــظ  

   وكفاءته وفعاليته،ةمساءلضوعه للخشفافيته و

 صـانعي بـني   للتحـاور  بأن املنتدى احلضري العاملي هو احملفـل العـاملي األول      وإذ تسلم   

 واخلرباء املمارسـني يف ميـدان   حلكوميةغري االسياسات وقادة احلكومات احمللية واجلهات املعنية      

مدينـة نـابويل الستـضافة دورة    املستوطنات البشرية، وإذ تعرب عن تقـديرها حلكومـة إيطاليـا و      

  ، ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٦ إىل ١املنتدى السادسة يف الفترة من 

ــا وإذ تـــــشري   ــؤرخ ٦٤/٢٠٧ إىل قراراـــ ــانون األول٢١ املـــ  ٢٠٠٩ديـــــسمرب / كـــ

ــؤرخ ٦٥/١٦٥ و ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٦/٢٠٧ و ٢٠١٠ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ
_______________ 

 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤-٣، اسـطنبول،    )املوئل الثاين (تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        )٤(
 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6ملتحدة، رقم املبيع منشورات األمم ا(

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٥(
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للموئـل الثـاين يف     املوئل الثالث كمـؤمتر متابعـة        اليت تناولت مسألة عقد      ٢٠١١ديسمرب  /األول

  ،٢٠١٦عام 

 )٦( األمني العام عن التنفيـذ املنـسق جلـدول أعمـال املوئـل             ي بتقرير حتيط علما   - ١  

وتعزيـز برنــامج  ) املوئـل الثــاين (وعـن تنفيــذ نتـائج مــؤمتر األمـم املتحــدة للمـستوطنات البــشرية     

  ؛)٧()ألمم املتحدةموئل ا(األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

ملـسألة التحـضر املـستدام يف سـياق إعـداد         الواجب   على إيالء االعتبار     تشجع  - ٢  

  ؛٢٠١٥خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 

ــشدد  - ٣   ــة      ت ــة العام ــداوالت اجلمعي ــسيق يف م ــساق والتن ــة االت ــة كفال ــى أمهي  عل

ــود جــدول األعمــال      ــشأن بن ــصادي واالجتمــاعي ب ــل  والــس االقت ــصلة بأعمــال موئ ذات ال

  املتحدة؛ األمم

 قرارها عقد مؤمتر ثالـث لألمـم املتحـدة معـين باإلسـكان والتنميـة             تعيد تأكيد   - ٤  

، وترحب بالعرض املقدم من حكومة تركيـا        ٢٠١٦يف عام   ) املوئل الثالث (احلضرية املستدامة   

   أعلى مستوى ممكن؛الستضافة املؤمتر يف اسطنبول، وتدعو إىل املشاركة يف املؤمتر على

األمـني العـام املـدير التنفيـذي ملوئـل األمـم املتحـدة يف منـصب                  بتعـيني ترحب    - ٥  

  األمني العام للمؤمتر وليعمل بصفته منسقا باسم منظومة األمم املتحدة؛

  : ما يليتقرر  - ٦  

أن يكون اهلدف من املؤمتر كفالـة جتديـد االلتـزام الـسياسي بالتنميـة احلـضرية             )أ(  

ستدامة وتقييم مـا حتقـق مـن إجنـازات حـىت اآلن ومعاجلـة الفقـر وحتديـد التحـديات اجلديـدة                   امل

احلــصر،  ال املثــال علــى ســبيل ، علــى مواضــيع منــهااملــؤمتريركــز والناشــئة والتــصدي هلــا، وأن 

 خــالل ســيناقش ويــنقح الــذي “ مــستقبل التحــضر : التنميــة احلــضرية املــستدامة  ”موضــوع 

  التحضريية؛  العملية

 عمليــة تطلعيــة حمــددة األهــدافاملــؤمتر وثيقــة ختاميــة مــوجزة  يــصدر عــنأن   )ب(  

خطـة  ”وتنفيـذ  ودعمهمـا  املنحى جتدد االلتـزام العـاملي باإلسـكان والتنميـة احلـضرية املـستدامة         

  ؛“عمل جديدة للتنمية احلضرية

_______________ 

)٦( E/2012/65. 

)٧( A/67/263. 
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ققـت  اليت حت  املكاسبواملبادئ   ايف اعتبارمه التحضريية   جلنتهواملؤمتر   يأخذأن    )ج(  

 وبرنــامج )٩(٢١وجــدول أعمــال القــرن  )٨(البيئــة والتنميــة بــشأنعــن طريــق تنفيــذ إعــالن ريــو 

 واإلعـالن املتعلـق باملـدن       )٥(أعمـال املوئـل     وجدول )١٠(٢١مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن      

 واألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا         )١١(واملستوطنات البـشرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة         

ــواردة يف إعــالن    ذات ــك األهــداف ال ــصلة باملوضــوع، مبــا يف ذل ــةاألمــم املتحــدة ل  ال  )١٢(أللفي

 وخطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة       )١٣(وإعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة    

ــستدامة  الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة       و)١٤()خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ  (امل

  مـن تلـك املبـادئ واملكاسـب    ينطلقـا ، وأن )٣(“املـستقبل الـذي نـصبو إليـه    ” املعنونـة  امةاملـستد 

  ؛عملهما يف

   أن تنشئ جلنة حتضريية للقيام باألعمال التحضريية للمؤمتر؛ تقرر أيضا  - ٧  

ــه التحــضريية   تقــرر كــذلك   - ٨   ــاب العــضوي  أن يكــون املــؤمتر وجلنت  ةمفتــوحي ب

ــة      جل ــة الدولي ــم املتحــدة وأعــضاء الوكــاالت املتخصــصة والوكال ــدول األعــضاء يف األم ــع ال مي

  الذرية؛  للطاقة

ــرر  - ٩   ــؤمتر    تقـ ــد املـ ــرورة عقـ ــا ضـ ــعة يف اعتبارهـ ــطالع، واضـ ــة ب واالضـ العمليـ

  :، ما يليكفاءة وفعالية أكثر مشوال وأفضل حنوالتحضريية على 

   مرات قبل افتتاح املؤمتر؛ة ثالثأن جتتمع اللجنة التحضريي  )أ(  

أن يعقد االجتمـاع األول للجنـة التحـضريية يف نيويـورك ملـدة يـومني، خـالل                )ب(  

  لستني للجمعية العامة؛الدورة التاسعة وا

_______________ 

، الـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤-٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعـين بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانريو،             )٨(
، ١، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع  (ا املــؤمترالقـرارات الــيت اختــذه األول، 

 .األول املرفق

 .املرجع نفسه، املرفق الثاين )٩(

 .، املرفق١٩/٢ - القرار دإ )١٠(

  .، املرفق٢٥/٢ - القرار دإ )١١(

 .٥٥/٢القرار  )١٢(

 -أغــسطس  / آب٢٦، جنــوب أفريقيــا،   تقريــر مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة، جوهانــسربغ       )١٣(
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــع     (٢٠٠٢س ــم املبي ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــصويب واA.03.II.A.1من ــصل األول، )لت ، الف

 .املرفق ،١ القرار

 .، املرفق٢املرجع نفسه، القرار  )١٤(
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، ملــدة ٢٠١٥أن يعقـد االجتمــاع الثــاين للجنــة التحــضريية يف نــريويب يف عــام    )ج(  

لـس إدارة   الـدورة اخلامـسة والعـشرين    د فرصـة انعقـا  ثالثة أيام، باالستفادة بشكل كامل من    

  املتحدة؛ موئل األمم

ــة يف مكــان     )د(   ــة العام ــدأن تنظــر اجلمعي ــة    عق ــث واألخــري للجن ــاع الثال االجتم

  ؛٢٠١٤يف موعد ال يتجاوز دورا التاسعة والستني، قبل اية عام ومدته التحضريية 

أن تأخذ اللجنة التحضريية يف اعتبارها، عند النظـر يف النظـام الـداخلي للجنـة           )هـ(  

 والنظام الداخلي املؤقت للمؤمتر، النظام الداخلي للموئـل الثـاين الـذي أقرتـه اجلمعيـة العامـة يف              

  ؛ واملمارسة املتبعة يف اجلمعية١٩٩٥ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٠/١٠٠قرارها 

 أن تنظر يف املواعيد النهائيـة للمـؤمتر وجوانبـه الـشكلية والتنظيميـة            أيضا تقرر  - ١٠  

  ؛٢٠١٤يف موعد ال يتجاوز دورا التاسعة والستني، قبل اية عام 

ــة واموعــات     تــشجع  - ١١   ــك احلكومــات احمللي ــا يف ذل ــة، مب ــع اجلهــات املعني  مجي

 األمــم املتحــدة وبراجمهــا املعنيــة  وصــناديق٢١ يف جــدول أعمــال القــرن الــوارد بياــاالرئيــسية 

اآلخـرون يف  شركاء  والـ واللجان اإلقليميـة والوكـاالت املتخصـصة واملؤسـسات املاليـة الدوليـة              

 يف مجيـع  مـة  وعلـى املـشاركة   علـى حنـو فعـال   املـسامهات   علـى تقـدمي      جدول أعمـال املوئـل،    

ام للمــؤمتر أن يقــدم   مراحــل العمليــة التحــضريية ويف املــؤمتر نفــسه، وتطلــب إىل األمــني العــ       

مقترحات إىل اللجنة التحضريية بشأن حتسني مـشاركة الـسلطات احملليـة وغريهـا مـن اجلهـات                  

النظـام  املـستمدة مـن    التجربـة اإلجيابيـة    يف ضـوء  املعنية يف العملية التحضريية ويف املؤمتر نفـسه،         

املتبعـــة يف ميـــع للجشاملة الــداخلي لـــس إدارة موئـــل األمــم املتحـــدة وطرائـــق املــشاركة الـــ   

  الثاين؛ املوئل

 اجلهات املعنية اتمعـة يف الـدورة الـسابعة للمنتـدى احلـضري العـاملي                تشجع  - ١٢  

املعنيـة باإلسـكان والتنميـة احلـضرية واجتماعـات أفرقـة اخلـرباء               املنتظمةويف املؤمترات الوزارية    

ضية إىل املــؤمتر وعلــى لعمليــة املفــا  يفإســهاماتاألخــرى ذات الــصلة باملوضــوع، علــى تقــدمي  

  املسامهة فيها، حسب االقتضاء؛

  :تئمانيا للمؤمتر، ويف هذا الصدد أن تنشئ صندوقا استقرر  - ١٣  

 الـــدويل والثنـــائي والقطـــاع اخلـــاص ينحتـــث اجلهـــات املاحنـــة علـــى الـــصعيد  )أ(  

ــات املاحنــة      ــة واملؤســسات واجله ــيت األخــرى واملؤســسات املالي ــدعم األعمــال  ميكنــهاال  أن ت

أن  و علـى أن تفعـل ذلـك   التحضريية للمؤمتر عن طريـق تقـدمي التربعـات للـصندوق االسـتئماين       

  تدعم مشاركة ممثلي البلدان النامية يف اللجنة التحضريية ويف املؤمتر نفسه؛
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تــدعو إىل تقــدمي التربعــات لــدعم مــشاركة شــركاء جــدول أعمــال املوئــل يف    )ب(  

  اجتماعات اللجنة التحضريية؛

عنــد اســتخدامه مــوارد  ،يعطــي األولويــة إىل األمــني العــام للمــؤمتر أن تطلــب  )ج(  

الدرجــة االقتــصادية وبــدل اإلقامــة  بتــذاكر الــسفر جــوا  لتــسديد قيمــةالــصندوق االســتئماين، 

ــصندوق        ــرا عــن اســتخدام ال ــدم تقري ــسفر، وأن يق ــة يف حمطــات ال ــصروفات النثري ــومي وامل الي

   املتحدة يف دورته اخلامسة والعشرين؛االستئماين إىل جملس إدارة موئل األمم

ــد،   تطلــب  - ١٤   ــام للمــؤمتر أن يع ــوافرة   إىل األمــني الع ــاخلربات املت يف باالســتعانة ب

منظومة األمم املتحدة، مقترحـا لينظـر فيـه جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة يف دورتـه الرابعـة                       

حنـو  للمـؤمتر ودعمهـا علـى    لعمليـة التحـضريية   لتوفري مدخالت ل الطرق  والعشرين بشأن أفضل    

  كفاءة وفعالية، وأن يشرع يف العمل وفقا لذلك؛مشوال وأكثر  أفضل

بأفضل الطرق كفـاءة وفعاليـة      إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يقدم،         تطلب  - ١٥  

 كل الدعم املناسب إىل األمني العام للمؤمتر وإىل أعمال العمليـة التحـضريية       ، التكلفة من حيث 

ــؤمتر ــشترك         وامل ــدعم امل ــن ال ــدر ممكــن م ــصى ق ــدمي أق ــى تق ــسه عل ــت نف ــشجع يف الوق ، وأن ي

  الوكاالت؛ بني

ــدير الحــظت  - ١٦   ــع التق ــدير      م ــه امل ــذي اضــطلع ب  إجنــاز االســتعراض التنظيمــي ال

  التنفيذي ملوئل األمم املتحدة؛

 يف  املدير التنفيذي ملوئل األمـم املتحـدة إىل أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة          تدعو  - ١٧  

كــي تنظــر فيــه  ل نتــائج عمليــة اســتعراض اإلدارة ، حــسب االقتــضاء،دورــا الــسابعة والــستني

اجلمعية العامة يف دورا الثامنة والستني، وتشجع املدير التنفيذي وجلنة املمثلني الـدائمني علـى           

مواصـــلة بـــذل اجلهـــود مـــن أجـــل حتـــسني الكفـــاءة والفعاليـــة والـــشفافية واملـــساءلة يف موئـــل 

  املتحدة؛ ماألم

 ٢٠١٩-٢٠١٤ بالتقـدم احملـرز يف إعـداد اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة               ترحب  - ١٨  

  وجماالت تركيزها؛ 

 أن يقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا         لألمـم املتحـدة     إىل األمني العام   تطلب  - ١٩  

ت عـن   معلومـا  آخـر مـا يـستجد مـن        الثامنة والستني تقريرا عن تنفيذ هذا القـرار، مبـا يف ذلـك            

  التقدم احملرز يف األعمال التحضريية للمؤمتر؛
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ــد     تقــرر  - ٢٠   ــستني البن ــة وال ــدورا الثامن ــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت ل  أن ت

وتعزيـز برنـامج   ) املوئـل الثـاين   (تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية        ”املعنون  

  .“)املتحدةموئل األمم (األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

  ٦١اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول٢١

  


