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 قرار اختذته اجلمعية العامة 
 [(A/58/491) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 
ـــل  تنفيـذ نتـائج مؤمتـر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئ - ٢٢٦/٥٨
الثاين) وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشـرية (موئـل 

األمم املتحدة) 
 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـري إىل قراراــا ٣٣٢٧ (د-٢٩) املــؤرخ ١٦ كــانون األول/ديســمرب ١٩٧٤، 
و ١٦٢/٣٢ املــؤرخ ١٩ كــانون األول/ديســمرب ١٩٧٧، و ١١٥/٣٤ املــؤرخ ١٤ كـــانون 
األول/ديســـمرب ١٩٧٩، و ٢٠٥/٥٦ و ٢٠٦/٥٦ املؤرخـــني ٢١ كـــــانون األول/ديســــمرب 

٢٠٠١، و ٢٧٥/٥٧ املؤرخ ٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، 
وإذ حتيط علما بقــراري الـمجلــس االقتـصــادي واالجتمـاعي ٣٨/٢٠٠٢ الـمــؤرخ 

٢٦ متوز/يوليه ٢٠٠٢ و ٦٢/٢٠٠٣ املؤرخ ٢٥ متوز/يوليه ٢٠٠٣، 
وإذ تشري إىل جدول أعمال املوئل(١) واإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية 

األخرى يف األلفية اجلديدة(٢)، 
وإذ تشري أيضا إىل اهلدف الوارد يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(٣) واملتمثـل يف 
حتقيق حتسن كبري يف حياة ١٠٠ مليون شخص على األقل من سـكان األحيـاء الفقـرية حبلـول 
عام ٢٠٢٠، على النحو املقترح يف مبادرة مدن بال أحياء فقرية، وإذ تشري كذلك إىل اهلـدف 
الوارد يف خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (��خطـة جوهانسـربغ 

                                                           
ــــــاين)، اســـــطنبول، ٣-١٤  ــــل الث ــــر مؤمتــــر األمــــم املتحــــدة للمســــتوطنات البشــــرية (املوئ (١) تقري
A)، الفصــل األول، القــرار ١،  . 97.IV.6 حزيران/يونيه ١٩٩٦ (منشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

املرفق الثاين. 
(٢) القرار دإ-٢/٢٥، املرفق. 

(٣) انظر القرار ٢/٥٥. 
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للتنفيـذ��)(٤)، واملتمثـل يف خفـض نسـبة األشـخاص الذيـن يتعـذر عليـهم احلصـول علـــى امليــاه 
الصاحلـة للشـرب أو ال يطيقـــون تكلفتــها ونســبة األشــخاص الذيــن ال يتوافــر هلــم الصــرف 

الصحي األساسي، إىل النصف حبلول عام ٢٠١٥، 
ــــار إعـــالن جوهانســـربغ بشـــأن التنميـــة املســـتدامة(٥) وخطـــة  وإذ تــأخذ يف االعتب
جوهانسـربغ للتنفيـذ، فضـال عـــن توافــق آراء مونتــريي الصــادر عــن املؤمتــر الــدويل لتمويــل 

التنمية(٦)، 
ـــة االســتراتيجية اجلديــدة لربنــامج األمــم املتحــدة  وإذ تسـلم بـأن التوجـه العـام للرؤي
للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة) وتأكيدهـا علـى احلملتـني العـامليتني بشـأن احليـازة 
املضمونة واإلدارة احلضرية مدخل استراتيجي للتنفيـذ الفعـال جلـدول أعمـال املوئـل، ال سـيما 
ــــق بتوفـــري املـــأوى املالئـــم للجميـــع والتنميـــة املســـتدامة  لتوجيــه التعــاون الــدويل فيمــا يتعل

للمستوطنات البشرية، 
وإذ تدرك احلاجة إىل حتقيق قدر أكرب من االنسجام والفعالية يف تنفيذ جدول أعمـال 
املوئل، واإلعالن املتعلق باملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة واألهـداف 

اإلمنائية ذات الصلة املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعالن األلفية، 
وإذ تسـلم باحلاجـة إىل مـد مؤسسـة األمـم املتحـدة للموئـل واملسـتوطنات البشـرية يف 
األلفيـة اجلديـدة مبزيـد مـن املسـامهات املاليـة الـيت ميكـن التنبـؤ ـا مبـــا يكفــل اإلحــراز الفعلــي 
واحلسـن التوقيـت لنتـائج ملموسـة يف تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـــل، واإلعــالن املتعلــق بــاملدن 
واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة، واألهداف اإلمنائية ذات الصلة املتفق عليـها 
دوليا، مبا فيـها األهـداف الـواردة يف إعـالن األلفيـة وإعـالن وخطـة جوهانسـربغ للتنفيـذ، وال 

سيما يف البلدان النامية، 
ـــاه  وإذ ترحـب بإنشـاء املديـرة التنفيذيـة ملوئـل األمـم املتحـدة لصنـدوق اسـتئماين للمي
والصـرف الصحـي باعتبـاره آليـة متويـل لدعـم يئـة بيئـات متكينيـة مؤاتيــة لالســتثمار املراعــي 

للفقراء يف جمال املياه والصرف الصحي مبدن البلدان النامية، 
                                                           

(٤) تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املســتدامة، جوهانســربغ، جنــوب أفريقيــا، ٢٦ آب/أغســطس - 
A والتصويــب)، الفصــــل  . 03.II.A.1 ٤ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع

األول، القرار ٢، املرفق. 
(٥) املرجع نفسه، القرار ١، املرفق. 

ــــريي، املكســــيك، ١٨-٢٢ آذار/مــــارس ٢٠٠٢  ــــة، مونت ــــل التنمي (٦) تقريـــر املؤمتـــر الــــدويل لتموي
A)، الفصل األول، القرار ١، املرفق.  .02.II.A.7 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)
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وإذ تثـين علـى البلـدان الـــيت تــربعت ملؤسســة األمــم املتحــدة للموئــل واملســتوطنات 
البشرية، على النحو املشار إليه يف تقرير األمني العام إىل الس االقتصادي واالجتماعي(٧)، 

وإذ تكــرر النــداء املوجــه إىل املديــرة التنفيذيــة ملوئــل األمــم املتحــدة بأن تضــــاعف 
جـهودها مـن أجـل تعزيـز املؤسسـة بغيـة إجنـاز هدفـهــا التنفـيــــذي الرئيســي، املبــني يف القــرار 
ـــا يف ذلــك دعــم املــأوى  ٣٣٢٧ (د-٢٩)، واملتمثـل يف دعـم تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل، مب
وبرامج تطوير اهلياكل األساسية ذات الصلة ومؤسسات وآليات متويل اإلسـكان، ال سـيما يف 

البلدان النامية، 
وإذ تشري إىل قرار جلنة التنمية املستدامة، يف دورا احلاديـة عشـرة، والقـاضي مبعاجلـة 
مواضيع املياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية يف دوراـا املقبلـة املتعلقـة باالسـتعراض 

والسياسات(٨)، 
وإذ تالحـظ اجلـهود الـيت يبذهلـا موئـل األمـم املتحـدة يف ســـبيل إقامــة شــراكات مــع 
شركاء جدول أعمال املوئـل، ومـع الصنـاديق والـربامج األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة، ومـع 

املؤسسات املالية الدولية من قبيل البنك الدويل، 
وإذ تسـلم بـأن ختطيـط املـآوى واملســـتوطنات البشــرية وإدارــا قطاعــان مــهمان يف 

اجلهود اإلنسانية، 
ـــة إســبانيا ومدينــة برشــلونة لرغبتــهما يف اســتضافة  وإذ تعـرب عـن تقديرهـا حلكوم
الدورة الثانية للمنتدى احلضري العاملي يف عـام ٢٠٠٤، وتعـرب عـن تقديرهـا حلكومـة كنـدا 
ـــام  ومدينــة فــانكوفر لرغبتــهما يف اســتضافة الــدورة الثالثــة للمنتــدى احلضــري العــاملي يف ع

 ،٢٠٠٦
حتيط علما بتقرير جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية  - ١
(موئل األمم املتحدة) عن أعمال دورتـه التاسـعة عشـرة(٩)، وبتقريـر األمـني العـام عـن الـدورة 
االستثنائية للجمعية العامة املعنيـة بـإجراء اسـتعراض وتقييـم شـاملني لتنفيـذ نتـائج مؤمتـر األمـم 

املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين) وتعزيز موئل األمم املتحدة(١٠)؛ 

                                                           
 .E/2003/76 (٧)

 ،(E/ 2 0 (٨) انظر: الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، ٢٠٠٣، امللحق رقـــم ٩ (03/29
الفصل األول، الفرع ألف. 

 .(A/ 5 8 (٩) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٨ (8/
 .A/58/178 (١٠)
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تسلم بأن احلكومـات تتحمـل املسـؤولية األوىل عـن التنفيـذ السـليم والفعـال  - ٢
جلـدول أعمـال املوئـل(١) واإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملســتوطنات البشــرية األخــرى يف األلفيــة 
اجلديدة،(٢) وتشدد على ضرورة أن ينفذ اتمع الدويل تنفيذا تامـا التزاماتـه بدعـم حكومـات 
البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا بفـترة انتقاليـة فيمـا تبذلـه مـن جـهود، وذلـك عــن 

طريق توفري املوارد الالزمة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا ويئة بيئة متكينية دولية؛ 
تشـجع احلكومـات علـى أن تــدرج املســائل املتعلقــة باملــأوى واملســتوطنات  - ٣
البشــرية املســتدامة والفقــر يف املــدن يف اســتراتيجياا اإلمنائيـــة الوطنيـــة، مبـــا فيـــها ورقـــات 

استراتيجية احلد من الفقر، حيثما وجدت؛ 
حتــث احلكومــات علــى تشــــجيع االســـتثمارات املراعيـــة للفقـــراء يف جمـــال  - ٤
اخلدمات واهلياكل األساسية، وال سيما يف جمـايل امليـاه والصـرف الصحـي، بغيـة حتسـني البيئـة 

املعيشية، ال سيما يف األحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية؛ 
تشجع احلكومات على إنشاء مراصد حضرية حمليـة ووطنيـة وإقليميـة وعلـى  - ٥
توفري الدعم املايل والفين ملوئل األمم املتحدة من أجل مواصلة تطوير منـهجيات مجـع البيانـات 

وحتليلها ونشرها؛ 
تشجع أيضا احلكومات على دعم وإتاحة مشاركة الشباب يف تنفيذ جـدول  - ٦
أعمـال املوئـل، مـــن خــالل األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة علــى صعيــد املــدن 

واألنشطة األخرى على الصعيدين الوطين واحمللي؛  
تشجع احلكومات وموئل األمم املتحدة علـى مواصلـة تعزيـز الشـراكات مـع  - ٧
السلطات احمللية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص وغريها من شـركاء جـدول أعمـال 
املوئـل، مبـا يف ذلـك اموعـات النسـائية والفئـات األكادمييـة واملهنيـة، ـدف متكينـها، ضمـــن 
األطُر والشروط القانونية لكل بلد، من االضطالع بـدور أكـثر فعاليـة يف توفـري املـأوى املالئـم 

للجميع ويف التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية يف عامل آخذ يف التحضر؛ 
تشجع موئل األمم املتحدة على مواصلة العمـل بشـكل وثيـق مـع الوكـاالت  - ٨
األخـرى ذات الصلـة ضمـن منظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما مـع أعضـــاء ومراقــيب جمموعــة 

األمم املتحدة اإلمنائية وأعضاء اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت(١١)؛ 

                                                           
(١١) ُأنشئت عمال بالقرار ١٨٢/٤٦، املؤرخ ١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩١. 
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تطلب إىل موئل األمم املتحدة مواصلة تعزيز جهوده الرامية إىل جعل مبـادرة  - ٩
حتالف املدن وسيلة ناجعة لتنفيذ هديف جدول أعمال املوئل، أي توفري املـأوى املالئـم للجميـع 

والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية يف عامل آخذ يف التحضر؛  
حتيط علما مع التقدير باجلـهود الـيت تبذهلـا شـراكة حتـالف املـدن بـني البنـك  - ١٠
الدويل وموئل األمم املتحدة، والبلـدان املاحنـة األخـرى، يف سـبيل مواصلـة توفـري منتـدى مـهم 
لتنسيق السياسات ووضعها، وكذلك يف سبيل توفري الدعم إلعداد استراتيجيات لتنميـة املـدن 
تراعي فيها مصاحل الفقراء وبرامج للنهوض باألحياء الفقـرية ضمـن األطـر والشـروط القانونيـة 

لكل بلد؛ 
تدعو األمني العـام إىل أن يـدرج يف تقريـره عـن االسـتعراض الـذي سـيجري  - ١١
عام ٢٠٠٥ لتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية تقييم التقدم احملرز حنو هدف حتقيق قـدر 
كبري من التحسن يف حياة ما ال يقل عن ١٠٠ مليون مـن سـكان األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام 

٢٠٢٠(٣)؛ 
ترحب باجلهود اليت تبذهلا املديرة التنفيذية ملوئل األمم املتحدة من أجل مجـع  - ١٢
األموال، واليت حققت زيـادة يف املسـامهات املخصصـة لألغـراض العامـة ملؤسسـة موئـل األمـم 

املتحدة واملستوطنات البشرية لعام ٢٠٠٣؛ 
تدعو إىل مواصلة تقـدمي الدعـم املـايل ملوئـل األمـم املتحـدة عـن طريـق زيـادة  - ١٣
التربعات املقدمة إىل املؤسسة، وتدعو احلكومات إىل توفري متويل متعدد السنوات لدعم تنفيـذ 

الربنامج؛ 
تطلـب إىل موئـل األمـم املتحـدة التعـاون مـع شـعبة التنميـة املســـتدامة التابعــة  - ١٤
إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانـة العامـة، يف التحضـريات للـدورة الثانيـة عشـرة 
للجنة التنمية املستدامة مـن أجـل تشـجيع إجـراء مناقشـة مثمـرة بشـأن جمموعـة مواضيعيـة مـن 

القضايا املتعلقة باملياه والصرف الصحي واملستوطنات البشرية؛ 
تطلب إىل املديرة التنفيذية ملوئـل األمـم املتحـدة أن تبلـغ جملـس إدارة برنـامج  - ١٥
األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية بنتــائج مناقشــات مواضيــع امليــاه والصــرف الصحـــي 

واملستوطنات البشرية يف الدورة الثانية عشرة للجنة التنمية املستدامة؛ 
تالحظ أن الدورتني القادمتني للمنتدى احلضـري العـاملي، وهـو منتـدى تقـين  - ١٦
غري تشريعي، املزمع عقدمها يف عـامي ٢٠٠٤ يف برشـلونة، ويف ٢٠٠٦ يف فـانكوفر، تتيحـان 
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فرصــة للخــرباء يتبــادلون فيــها اخلــربات وأفضــل املمارســات والــدروس املســتفادة يف جمــــال 
املستوطنات البشرية؛ 

تدعو البلدان املاحنة إىل دعم مشاركة ممثلـي البلـدان الناميـة يف الـدورة الثانيـة  - ١٧
والدورات املقبلة للمنتدى احلضري العاملي؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يبقـي احتياجـات موئـل األمـــم املتحــدة ومكتــب  - ١٨
األمم املتحدة يف نريويب من املـوارد قيـد االسـتعراض للسـماح بتقـدمي اخلدمـات الالزمـة ملوئـل 

األمم املتحدة وسائر األجهزة واملؤسسات التابعة لألمم املتحدة يف نريويب على حنو فعال؛ 
تطلـب إىل موئـل األمـم املتحـدة، بصفتـه مركـــز تنســيق لتنميــة املســتوطنات  - ١٩
البشرية وأنشطة املستوطنات البشرية داخل منظومة األمم املتحدة، أن يعمـل مـن أجـل تنسـيق 
مسائل املستوطنات البشرية إسهاما يف التنسيق العام للجهود اإلنسانية، مبا يف ذلك مـن خـالل 
مشاركته يف نظر الس االقتصادي واالجتماعي يف مسألة االنتقال مـن اإلغاثـة إىل التنميـة يف 

املستقبل القريب؛ 
ــــة يف دورـــا التاســـعة  تطلــب إىل األمــني العــام أن يقــدم إىل اجلمعيــة العام - ٢٠

واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر أن تدرج يف جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا التاسـعة واخلمسـني بنـدا  - ٢١
ـــاملني لتنفيــذ  عنوانـه �الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة املعنيـة بـإجراء اسـتعراض وتقييـم ش
نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثــاين) وبتعزيـز برنـامج األمـم املتحـدة 

للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)�. 
اجللسة العامة ٧٨ 
٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


