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  مقدمة  -أوال   

) ل األمـم املتحـدة  موئـ (أُنشئ جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية            - ١
ــة    ــة العامــ ــراري اجلمعيــ ــالً بقــ ــؤرخ ٣٢/١٦٢عمــ ــانون األول١٩ املــ ــسمرب / كــ  ١٩٧٧ديــ

  .٢٠٠١ديسمرب /كانون األول ٢١ املؤرخ ٥٦/٢٠٦ و
وُيقــدَّم تقريــر جملــس اإلدارة عــن أعمــال دورتــه الثالثــة والعــشرين إىل اجلمعيــة العامــة     - ٢

 مـن اجلـزء ألـف مـن قــرار     ٧ والفقـرة  ٣٢/١٦٢مـن اجلـزء الثـاين مـن القــرار      ٦عمـالً بـالفقرة   
  .٥٦/٢٠٦اجلمعية العامة 

 عـضواً ينتخـب اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي التـابع             ٥٨ويتألّف جملس اإلدارة من       - ٣
 عـضواً مـن الـدول األفريقيـة،       ١٦:  وذلك كاآليت  ،لألمم املتحدة كل منهم لفترة أربع سنوات      

ــدول اآلســيوية، و   ١٣ و ــن ال ــضواً م ــ٦  ع ــشرقية، و   أع ــا ال ــن دول أوروب ــضاء ١٠ ضاء م  أع
.  عـضواً مـن دول أوروبـا الغربيـة والـدول األخـرى       ١٣ دول أمريكا الالتينية والكارييب، و     من

  . مقاعد شاغرة يف جملس اإلدارة عند انعقاد دورته الثالثة والعشرين مخسةوكانت هناك
 البلــدان األعــضاء التاليــة وكــان جملــس اإلدارة يف دورتــه الثالثــة والعــشرين يتــألف مــن   - ٤

ــها يف    ــسنة املوضــوعة بــني   / كــانون األول٣١أمساؤهــا والــيت تنتــهي مــدة واليت ديــسمرب مــن ال
  :قوسني بعد اسم البلد

  
  )١٦(الدول األفريقية 

  )٢٠١٤(اجلزائر 
  )٢٠١١(بوركينا فاسو 

  )٢٠١٤(مجهورية أفريقيا الوسطى 
  )٢٠١١(الكونغو 

  )٢٠١٢(كوت ديفوار 
  )٢٠١٢(إثيوبيا 

  )٢٠١٤(الغابون 
  )٢٠١١(كينيا 
  )٢٠١٤(مايل 

  )٢٠١٤(موزامبيق 
  )٢٠١٤(نيجرييا 
  )٢٠١٢(رواندا 

  )٢٠١٢(السودان 
  )٢٠١١(سوازيلندا 

  )٢٠١٢(تونس 
  )٢٠١١(زامبيا 

وروبـــــا الغربيـــــة والـــــدول األخـــــرىدول أ
  )عضواً ١٣(

  )٢٠١٤(فنلندا 
  )٢٠١٢(فرنسا 
  )٢٠١١(أملانيا 

  )٢٠١١(إسرائيل 
  )٢٠١٢(النرويج 
  )٢٠١٢(أسبانيا 
  )٢٠١٤(تركيا 

  )٢٠١٤(الواليات املتحدة األمريكية 
  مخسة مقاعد شاغرة
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ا الالتينيـــة والبحـــر الكـــارييب   دول أمريكـــ
  )أعضاء ١٠(

  )٢٠١٢(أنتيغوا وبربودا 
  )٢٠١٤(األرجنتني 

  )٢٠١١(الربازيل 
  )٢٠١٤(شيلي 
  )٢٠١٤(كوبا 

  )٢٠١٠(غرينادا 
  )٢٠١٢(غواتيماال 
  )٢٠١١(هندوراس 
  )٢٠١١(جامايكا 
  )٢٠١٤) ( البوليفارية- مجهورية(فرتويال 

  ) عضوا١٣ً(الدول اآلسيوية 
  )٢٠١٢(أفغانستان 
  )٢٠١١(البحرين 

  )٢٠١٢(بنغالديش 
  )٢٠١٢(الصني 
  )٢٠١١(اهلند 

  )٢٠١٤(إندونيسيا 
  )٢٠١٤) ( إسالمية-مجهورية (إيران 

  )٢٠١١(العراق 
  )٢٠١٤(اليابان 

  )٢٠١٤(باكستان 
  )٢٠١٢(هورية كوريا مج

  )٢٠١١(اململكة العربية السعودية 
  )٢٠١١(النكا  سري

  ) أعضاء٦(دول أوروبا الشرقية 
  )٢٠١٤(ألبانيا 

  )٢٠١٢(أرمينيا 
  )٢٠١٢(اجلمهورية التشيكية 

  )٢٠١١(رومانيا 
  )٢٠١٤(االحتاد الروسي 

  )٢٠١١(صربيا 

  

  
 مقـر موئـل األمـم املتحـدة بـنريويب      وعقدت الدورة الثالثة والعشرون جمللـس اإلدارة يف         - ٥

  .٢٠١١أبريل / نيسان١٥ إىل ١١يف الفترة من 
  

  ) من جدول األعمال٤-١البنود (تنظيم الدورة   - ثانيا  
  افتتاح الدورة  -ألف   

رئيس جملس إدارة برنامج األمـم      ) جامايكا(افتتح السيد كليفورد إيفريالد وارمينغتون        - ٦
، الـدورة الثالثـة والعـشرين جمللـس اإلدارة          )موئل األمـم املتحـدة     (املتحدة للمستوطنات البشرية  

  .٢٠١١أبريل /نيسان ١١ صباح االثنني ٣٠/١٠يف الساعة 
وسبق االفتتاح الرمسي للدورة حفل موسيقي للترحيـب بـالوفود أداه شـباب معظمهـم            - ٧

ــريويب    ــشوائي يف نـ ــو العـ ــي كوروغوشـ ــن حـ ــامج    . مـ ــن برنـ ــزء مـ ــم جـ ــشباب هـ ــؤالء الـ   وهـ
”Ghetto Classics“الذي يدعمه موئل األمم املتحدة .  
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وأدىل ببيانــات افتتاحيــة كــل مــن الــسيد أكــيم شــتاينر، املــدير التنفيــذي لربنــامج األمــم     - ٨
 كلـيفيب، نائبـة   - املتحدة للبيئة واملدير العام ملكتب األمم املتحدة يف نريويب؛ والسيدة إنغا بيورك      

ــم املت   ــل األم ــذي ملوئ ــدير التنفي ــا  امل ــان كــي  حــدة، باســم األمــني الع ــسيد ب ــسيد  -م ال ــون؛ وال  م
  .كلوس املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة؛ والسيد مواي كيباكي رئيس مجهورية كينيا جون
دة للمــستوطنات البــشرية بيانــه، وقبــل أن ُيلقــي املــدير التنفيــذي لربنــامج األمــم املتحــ   - ٩
هــاييت يف إطــار مــسامهة املنظمــة  تحــدة يف عــرض شــريط فيــديو عــن أعمــال موئــل األمــم امل  مت
  .٢٠١٠حتسني حياة شعب هاييت بعد الزلزال الذي ضرب البلد يف عام  يف
  

  احلضور  -باء   
ــدورة     - ١٠ ــة يف ال ــة األعــضاء يف جملــس اإلدارة ممثل ــدول التالي االحتــاد الروســي،  : كانــت ال

 - مجهوريــة (إندونيــسيا، إيــران    أفغانــستان، أملانيــا،    إســرائيل، إثيوبيــا، األرجنــتني، إســبانيا،  
ــا،       )ســالميةاإل ــا، جامايك ــا فاســو، تركي ــنغالديش، بوركين ــل، ب ، باكــستان، البحــرين، الربازي

اجلزائــر، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، اجلمهوريــة التــشيكية، مجهوريــة كوريــا، روانــدا، زامبيــا، 
ــا،   ــري النكـ ــوازيلند، سـ ــسا،   سـ ــراق، فرنـ ــصني، العـ ــربيا، الـ ــيلي، صـ ــسودان، شـ ــال الـ  فرتويـ

، فنلندا، الكونغو، كينيا، مايل، اململكة العربيـة الـسعودية، موزامبيـق،            )البوليفارية - مجهورية(
  .النرويج، نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكية واليابان

ــدورة      - ١١ ــة غــري األعــضاء يف جملــس اإلدارة بــصفة مراقــب يف ال : وشــاركت الــدول التالي
 بوتــسوانا، بورونــدي، بولنــدا،  الربتغــال،ســتراليا، أنغــوال، أوغنــدا، إيطاليــا،األردن، إريتريــا، أ

ــة        ــا املتحــدة، مجهوري ــة ترتاني ــشاد، توغــو، جــزر القمــر، مجهوري ــاغو، ت ــداد وتوب ــد، تريني تايلن
ــسنغال،     ــابوي، ال ــا، زمب ــوب أفريقي ــة، جن ــو الدميقراطي ــصومال،   ســورينام،الكونغ ــسويد، ال  ال

 كمبوديـا، كنـدا،     ،الكامريون، الكرسي الرسويل  قربص،  لبني، فيجي،   غابون، غامبيا، غانا، الف   
اململكــة كوبــا، كولومبيــا، الكويــت، ليــسوتو، ماليزيــا، مــصر، املغــرب، املكــسيك، مــالوي،    

  . واليونان، هولنداناميبيا، النمسا، هاييت، هنغاريا ،املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  .ن فلسطني عاً مراقبوشارك يف الدورة أيض  - ١٢
  .وكان برنامج األغذية العاملي ممثالً يف الدورة أيضاً  - ١٣
وحضر االجتماع ممثلون للجمعيات والربملانات اإلقليمية والوطنية، والـسلطات احملليـة             - ١٤

ــثلني للمنظمــات        ــة، باإلضــافة إىل مم ــسلطات احمللي ــة لل ــة والدولي ــة واإلقليمي والرابطــات الوطني
  .ة ومنظمات القطاع اخلاصاحلكومي غري
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 يف قائمــة املــشاركني النهائيــة وميكــن االطــالع علــى قائمــة كاملــة مبــن حــضر الــدورة   - ١٥
  .HSP/GC/23/INF/8الوثيقة اليت حتمل الرمز  يف
  

  انتخاب أعضاء املكتب  -جيم   
، مت انتخـاب    ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١١ يف اجللسة العامة األوىل، املعقـودة يـوم االثـنني           - ١٦

  .رئيساً جمللس اإلدارة يف دورته الثالثة والعشرين) رواندا(السيد فينسينت كاريغا 
  :ومت أيضاً انتخاب األعضاء اآلخرين التالية أمساؤهم هلذه الدورة  - ١٧

  )شيلي(السيد كونراد بولسني   :نواب الرئيس  
  )الصني(السيد ليو غوانغيوان       
  )ياالحتاد الروس(السيد سريجي تريبليكوف       
  )فنلندا(السيدة هيلما سريف     :املقّرر  

  
  وثائق التفويض  -دال   

ــالفقرة    - ١٨ ــادة  ٢عمــالً ب ــن امل ــب     ١٦، م ــام املكت ــداخلي جمللــس اإلدارة، ق ــن النظــام ال  م
، أنـه   ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٥بإخطار جملس اإلدارة يف جلـسته العامـة الـسابعة املعقـودة يـوم               

فود اليت حضرت الدورة الثالثـة والعـشرين جمللـس اإلدارة      فحص وثائق التفويض املقدمة من الو     
ووافــق جملــس اإلدارة، يف نفــس اجللــسة، علــى تقريــر   . ووجــد أهنــا ســليمة وحــسب األصــول 

  .املكتب بشأن وثائق التفويض
  

  إقرار جدول األعمال  -هاء   
ــة        - ١٩ ــة األوىل الوثيق ــسته العام ــس اإلدارة يف جل ــى جمل  HSP/GC/23/1كــان معروضــاً عل

ؤقــت للـــدورة الثالثــة والعـــشرين   وأقــر جملـــس اإلدارة جــدول األعمـــال امل  . Add.1واإلضــافة  
  : على النحو التايلHSP/GC/23/1ورد يف الوثيقة  كما

  .افتتاح االجتماع  - ١  
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ٢  
  .وثائق تفويض املمثلني  - ٣  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ٤  
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ــا  - ٥   ــشطة برنــ ــست أنــ ــدة للمــ ــم املتحــ ــك  مج األمــ ــا يف ذلــ ــشرية، مبــ وطنات البــ
  .التنسيق مسائل

  .حوار بشأن املوضوع الرئيسي اخلاص للدورة الثالثة والعشرين جمللس اإلدارة - ٦  
برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وميزانية مؤسسة األمم           - ٧  

  .٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني طنات البشرية لفترةاملتحدة للموئل واملستو
ى للـــدورة الرابعـــة والعـــشرين جـــدول األعمـــال املؤقـــت والترتيبـــات األخـــر  - ٨  

 .اإلدارة جمللس

  .مسائل أخرى  - ٩  
  .اعتماد تقرير الدورة  - ١٠  
  .اختتام الدورة  - ١١  

  
  تنظيم العمل  -واو   

 ٥ إليهـا البنـود      أنشأ جملس اإلدارة يف جلسته العامة األوىل جلنة جامعة للدورة وأحـال             - ٢٠
 مــن جــدول األعمــال، علــى أن يــتم النظــر يف املــسائل املنبثقــة عنــها وعــن بقيــة بنــود  ٨  و٧ و

  . اجللسات العامة للمجلسجدول األعمال خالل املناقشة العامة اليت ستجري يف
مت تقسيم العمل األويل للجلسات العامة إىل جزئني، أوهلما جزء رفيـع املـستوى ُيعقـد                  - ٢١
يومني األول والثاين وتتخلله يف املقـام األول مـداخالت مـن الـوزراء وغريهـم مـن رؤسـاء                    يف ال 

غريهــا مــن الــشركاء  الوفــود؛ واجلــزء الثــاين حــوار ُتجريــه احلكومــات مــع الــسلطات احملليــة و   
 .جدول أعمال املوئل بشأن املوضوع الرئيسي اخلاص للدورة وُيعقد يف اليوم الثالث يف

دارة أيضاً جلنـة للـصياغة تتـوىل النظـر يف مـشاريع القـرارات املعروضـة                 وأنشأ جملس اإل    - ٢٢
 .على جملس اإلدارة

وخالل النظر يف بنـود جـدول األعمـال، كـان معروضـاً علـى املمـثلني قائمـة بالوثـائق                       - ٢٣
. (HSP/GC/23/1/Add.1)اخلاصـــة بكـــل بنـــد مـــن بنـــود جـــدول األعمـــال املـــشروح للـــدورة  

  .HSP/GC/23/INF/1لوثائق ُمرتبة حبسب رمز الوثيقة يف الوثيقة إصدار قائمة بتلك ا ومت
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  أعمال اللجنة اجلامعة  -زاي   

توىل رئاسة اللجنة اجلامعة الـيت أنـشأها جملـس اإلدارة يف جلـسته العامـة األوىل الـسيد                     - ٢٤
 ، أحــد نــواب رئــيس جملــس اإلدارة الثالثــة، وتوالهــا يف غيابــه الــسيد )الــصني(غوانغيــوان  ليــو

وعقـدت اللجنـة أربـع      . وهـو أيـضاً مـن نـواب الـرئيس         ) االحتـاد الروسـي   (سريجي تريبليكوف   
ويف اجللـسة األوىل، املعقـودة بعـد ظهـر يـوم            . أبريل/ نيسان ١٤ إىل   ١١ جلسات يف الفترة من   

 ٥، أبلغ الرئيس اللجنة بأهنا ستنظر يف بنـود جـدول األعمـال              ٢٠١١أبريل  / نيسان ١١االثنني  
  .٨  و٧ و

ــوم اخلمــيس         - ٢٥ ــد ظهــر ي ــودة بع ــة واألخــرية املعق ــستها الرابع ــة، يف جل واعتمــدت اللجن
افـق  وقـد جنحـت اللجنـة يف تلـك اجللـسات، يف إحـراز تو              . أبريل، تقريـر مـداوالهتا    /نيسان ١٤
 )١(ويــرد تقريــر اللجنــة اجلامعــة. اآلراء بــشأن مجيــع بنــود جــدول األعمــال املعروضــة عليهــا يف
  .دارة يف دورته الثالثة والعشرينحمضر أعمال جملس اإل يف
  

  عمل جلنة الصياغة واعتماد القرارات  -حاء   
 جلــسة خــالل هــذه الــدورة وتوصــلت إىل توافــق يف اآلراء ١١عقــدت جلنــة الــصياغة   - ٢٦

  .مشروع قرار ١٨حول 
ــيت         - ٢٧ ــصورهتا ال ــة عــشرة ب ــرارات الثماني ــر تلــك الق ــذا التقري ــق األول هل ــسخ يف املرف وتستن

  .أبريل/ نيسان١٥ا جملس اإلدارة يف جلسته العامة السابعة، املعقودة بعد ظهر اجلمعة، اعتمده
  

اجلزء الرفيع املستوى واحلوار حول املوضـوع الرئيـسي اخلـاص بالـدورة               - لثاثا  
  ) من جدول األعمال٧-٥البنود (الثالثة والعشرين جمللس اإلدارة 

ــود    - ٢٨ ــاول جملــس اإلدارة البن ــة األوىل،   مــن جــد ٧ - ٥تن ــسته العام ول األعمــال يف جل
واســـتمرت املناقـــشة العامـــة . حيـــث بـــدأ النقـــاش العـــام الرفيـــع املـــستوى حـــول تلـــك البنـــود

. أبريــل/ نيــسان١٢  و١١ثــنني والثالثــاء ي اإلاجللــسات العامــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة يــوم يف
 جملـس اإلدارة يف دورتـه       ويرد ملخص رئـيس جملـس اإلدارة للمناقـشة العامـة يف حمـضر أعمـال               

  .الثالثة والعشرين

__________ 
ُيعمم سرد للوقائع الكاملة للجلسات يتضمن، يف مجلة أمور، فصوال عن املناقشات اليت دارت يف إطار كـل                    )١(  

  .HSP/GC/23/7، يف الوثيقة  األعمالجدولبند من بنود 
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أبريـل،  / نيـسان  ١٣ويف اجللستني العامتني اخلامسة والسادسة املعقودتني يـوم األربعـاء             - ٢٩
 مــن جــدول ٦أجــرى اجمللــس حــواراً بــشأن املوضــوع الرئيــسي اخلــاص بالــدورة حتــت البنــد     

ر للمناقــشة ويتــوىل رئاســتها وقــسِّم احلــوار إىل فــريقني للمناقــشة، ولكــل فريــق مــدي . األعمــال
  . ويرد يف احملضر موجز للحوار أعده املقرر.رئيس جملس اإلدارة

  
جدول األعمال املؤقت والترتيبـات األخـرى للـدورة الرابعـة والعـشرين               - رابعا  

  )من جدول األعمال ٨البند (جمللس اإلدارة 
 العامة السابعة املعقـودة     نظر جملس اإلدارة يف هذا البند من جدول األعمال يف جلسته            - ٣٠

 بـشأن جـدول األعمـال املؤقـت     ٢٣/١واعتمـد اجمللـس املقـرر     . أبريـل / نيسان ١٥يوم اجلمعة،   
  .للدورة الرابعة والعشرين، الذي ترد نسخة منه يف املرفق هلذا التقرير

وتقرر، بناء على توصية من املكتب، أن تعقد الدورة الرابعة والعـشرين جمللـس اإلدارة               - ٣١
. ، مبقــر موئــل األمــم املتحــدة يف نــريويب ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٩ إىل ١٥الل الفتــرة مــن خــ

وأشــار أحــد املمــثلني إىل أن تلــك التــواريخ ال تتــيح وقتــاً كافيــاً للتحــضري لالجتمــاع نظــراً إىل  
ــة      ــامج البيئ ــس إدارة برن ــواريخ دورة جمل ــن ت ــا م ــدورة       وط.قرهب ــد ال ــأال تعق ــر ب ــل آخ ــب ممث ل

 . نظراً لوقوع عدد من العطالت اهلامة للبلدان اآلسيوية يف غضون هـذا الـشهر   أبريل/نيسان يف
  .وتعهد ممثل األمانة بإخضاع هذا املوضوع للمزيد من الدراسة

  
  ) من جدول األعمال٩البند (مسائل أخرى   - خامسا 

  .مل تناقش أي بنود أخرى  - ٣٢
  

  )ال من جدول األعم١٠البند (اعتماد تقرير الدورة   -سا داس 
  .ويف اجللسة العامة السابعة، قدم رئيس اللجنة اجلامعة عرضاً شفوياً ملداوالت اللجنة  - ٣٣
ــوم         - ٣٤ ــودة يف ي ــسابعة املعق ــة ال ــسته العام ــدورة، يف جل ــر ال واعتمــد جملــس اإلدارة، تقري

، على أساس املشروع الـذي عمـم مـن قبـل خـالل الـدورة،                ٢٠١١أبريل  /نيسان ١٥اجلمعة،  
  . لألمانة واملقرر مبهمة وضع التقرير يف صورته النهائيةعلى أن يعهد

  
  ) من جدول األعمال١١البند (اختتام الدورة   - ابعسا  

ــساعة          - ٣٥ ــدورة، يف ال ــام ال ــرئيس اختت ــن ال ــادة، أعل ــة املعت ــارات اجملامل ــادل عب وعقــب تب
  .٢٠١١أبريل / نيسان١٥، من بعد ظهر يوم اجلمعة، ١٠/١٢
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  املرفق

  
ــرر وا     ــدة    املقـ ــامج األمـــم املتحـ ــذها جملـــس إدارة برنـ ــرارات الـــيت اختـ لقـ

  للمستوطنات البشرية يف دورته الثالثة والعشرين
  

  املقرر  -ألف   
  

  الصفحة  تاريخ االعتماد  العنوان  رقم املقرر
جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة   ٢٣/١

والعشرين جمللس إدارة برنامج األمم 
  شريةاملتحدة للمستوطنات الب

  ١١  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

    
  القرارات  -باء   

  
  الصفحة  تاريخ االعتماد  العنوان  رقم املقرر

اة بني اجلنسني ومتكني املرأة املساو  ٢٣/١
  ١٢  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  التنمية احلضرية املستدامة يف

تنمية املستوطنات البشرية يف األرض   ٢٣/٢
  ١٣  ٢٠١١بريل أ/ نيسان١٥  الفلسطينية احملتلة

  ١٥  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  دعم اإلسكان ملصلحة الفقراء  ٢٣/٣
التنمية احلضرية املستدامة من خالل   ٢٣/٤

 إىل األماكن العامة احلضرية الوصول
  النوعية ذات

  ١٦  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

  ١٨  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  املنتدى احلضري العاملي  ٢٣/٥
 باماكو وتعزيز تنفيذ إعالن وخطة عمل  ٢٣/٦

أمانة املؤمتر الوزاري األفريقي املعين 
  باإلسكان والتنمية احلضرية

  ٢٠  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

  ٢١  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  اخلطوة التالية -  تنمية الشباب احلضري  ٢٣/٧
مؤمتر األمم املتحدة الثالث لإلسكان   ٢٣/٨

  ٢٤  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  والتنمية احلضرية املستدامة

االستراتيجيات واألطر العاملية والوطنية   ٢٣/٩
 حياة قاطين األحياء الفقرية لتحسني

  يتجاوز غاية األهداف اإلمنائية لأللفية مبا
  ٢٦  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
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  الصفحة  تاريخ االعتماد  العنوان  رقم املقرر
األنشطة املستقبلية لربنامج األمم املتحدة   ٢٣/١٠

للمستوطنات البشرية يف جمال االقتصاد 
الرتقاء باملناطق احلضري واآلليات املالية ل

احلضرية وتوفري اإلسكان واخلدمات 
  األساسية للفقراء يف املناطق احلضرية

  ٢٨  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

برنامج عمل وميزانية برنامج األمم   ٢٣/١١
طنات البشرية لفترة املتحدة للمستو

  ٢٠١٣- ٢٠١٢السنتني 
  ٣٠  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

جيهية املتعلقة التنفيذ املنسق للمبادئ التو  ٢٣/١٢
بإمكانية حصول اجلميع على اخلدمات 
األساسية، واملبادئ التوجيهية املتعلقة 

  بالالمركزية وتعزيز السلطات احمللية

  ٣٣  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات   ٢٣/١٣
  ٣٤  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  البشرية

مة  املستداحتقيق التنمية احلضرية  ٢٣/١٤
خالل سياسات لزيادة أمان املدن  من

  ومكافحة اجلرمية احلضرية
  ٣٦  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

األنشطة القطرية لربنامج األمم املتحدة   ٢٣/١٥
  ٣٩  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  للمستوطنات البشرية

  ٤١  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥  وضع استراتيجية عاملية لإلسكان  ٢٣/١٦
ية املستدامة ية احلضرحتقيق التنم  ٢٣/١٧

خالل زيادة فرص احلصول بصورة  من
متكافئة على األراضي والسكن 

  واخلدمات األساسية والبىن التحتية

  ٤٢  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

احلد من خماطر الكوارث الطبيعية والتأهب   ٢٣/١٨
هلا والوقاية منها والتخفيف من حدهتا 

  كمسامهة يف التنمية احلضرية املستدامة
  ٤٨  ٢٠١١بريل أ/ نيسان١٥
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جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعـة والعـشرين جمللـس إدارة برنـامج               :٢٣/١املقرر     

  األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
  

  :أقر جملس اإلدارة جدول األعمال التايل لدورته الرابعة والعشرين  
  .افتتاح الدورة  - ١  
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ٢  
  .املمثلنيوثائق تفويض   - ٣  
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل - ٤  
ــستوط    - ٥   ــدة للمــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــشطة برنــ ــك  أنــ ــا يف ذلــ ــشرية، مبــ نات البــ

  .التنسيق مسائل
  .حوار بشأن املوضوع الرئيسي اخلاص للدورة الرابعة والعشرين جمللس اإلدارة - ٦  
ة وميزانيـة مؤسـسة     برنامج عمل برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشري            - ٧  

  .٢٠١٥-٢٠١٤األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية لفترة السنتني 
ــشرين         - ٨   ــسة والع ــدورة اخلام ــات األخــرى لل ــت والترتيب ــال املؤق جــدول األعم

 .جمللس اإلدارة

  .مسائل أخرى  - ٩  
  .اعتماد تقرير الدورة  - ١٠  
  .اختتام الدورة  - ١١  

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل /نيسان ١٥
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  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف التنمية احلضرية املستدامة  :٢٣/١القرار     

  
  ،إن جملس اإلدارة  
ــشري   ــه إذ ي ــؤرخ ١٧/١١ إىل قرارات ــار١٤ امل ــايو / أي ــة  ١٩٩٩م ــرأة يف تنمي ــشأن امل  ب

ــشرية     ــشرية ويف مركــز األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــلا(املــستوطنات الب  ١٩/١٦ ، و)ملوئ
ــؤرخ  ــار٩املـ ــايو / أيـ ــشرية   ٢٠٠٣مـ ــستوطنات البـ ــة املـ ــا يف تنميـ ــرأة وحقوقهـ  بـــشأن دور املـ

ــرية، و  ــاء الفق ــهوض باألحي ــؤرخ ٢٠/٧ والن ــسان٨ امل ــل / ني ــساواة بــني  ٢٠٠٥أبري ــشأن امل  ب
ــشرية، و   ــة املــستوطنات الب ــسان٢٠ املــؤرخ ٢١/٢ اجلنــسني يف تنمي ــل / ني ــشأن ٢٠٠٧أبري  ب

ــرة   اخلطــة االســت  ــؤرخ ٢١/٩ ، و٢٠١٣-٢٠٠٨راتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل للفت  امل
 بشأن حقـوق املـرأة يف امللكيـة واألراضـي واحلـصول علـى التمويـل،                 ٢٠٠٧أبريل  /نيسان ٢٠
 بـشأن برنـامج عمـل وميزانيـة برنـامج األمـم املتحـدة               ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ املؤرخ   ٢٢/٧ و

  ،٢٠١١-٢٠١٠للمستوطنات البشرية لفترة السنتني 
 الـذي شـجع فيـه       ٢٠٠٨/٣٤ إىل قرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي          أيضاً وإذ يشري   

اجمللس مجيع كيانات األمم املتحدة علـى ختـصيص مـوارد كافيـة لتعمـيم املنظـور اجلنـساين، مبـا يف              
  ين،ذلك التدريب اإللزامي جلميع املوظفني على تعميم املنظور اجلنساين، وخباصة التحليل اجلنسا

 أن عدم املساواة املستمر بني اجلنسني، وعـدم متكـني املـرأة وسـبل حـصوهلا                 وإذ يدرك   
غــري املتــساوية علــى األرض وضــمان احليــازة واإلســكان والــبىن التحتيــة واخلــدمات األساســية، 
عالوة على عدم مشاركتها يف صنع القرار، من شأهنا أن ختلق مزيداً مـن التحـديات يف سـياق                   

  رية املستدامة،التنمية احلض
 املسامهات اإلمنائية الكربى الـيت تقـدمها مجـاهري النـساء يف خمتلـف أحنـاء                 أيضاً وإذ يدرك   

العامل، وأن عمليات التوسع احلـضري والتنميـة الناجحـة تتطلـب اخنـراط مجـاهري النـساء وتـوليهن                     
  احلضرية املستدامة،القيادة، وهو ما ينبغي أن حيظى بالدعم لكي يكون له أثر إجيايب على التنمية 

 الـذي أنـشئ   ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢ املـؤرخ  ٦٤/٢٨٩ بقـرار اجلمعيـة العامـة      وإذ يرحب   
مبوجبه جهاز األمم املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والذي يهدف إىل التوصـل               

  املتحدة،إىل تنسيق وجتانس وتعميم للمنظور اجلنساين بشكل أفضل يف كافة منظومة األمم 
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 بالتحديات وبالتقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل املـساواة بـني اجلنـسني              وإذ حييط علماً    
  ،)١( الوارد وصفها يف تقرير املدير التنفيذي٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 

 إىل املدير التنفيذي تعزيز وحـدة تعمـيم املنظـور اجلنـساين وأن يتعـاون                يطلب  - ١  
لقـات االتـصال اجلنـسانية وفرقـة عمـل جنـسانية تعمـل              مع الوحدة يف إدارة نظام موحد من ح       

  مجيعها بفعالية يف كافة أحناء برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛
 املـدير التنفيـذي علـى مواصـلة تـدعيم قـدرة املـوظفني وكفـاءهتم فيمـا            يشجع  - ٢  

  يتعلق بتعميم املنظور اجلنساين، مبا يف ذلك يف املكاتب اإلقليمية؛
 برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية علــى أن يــدمج   يــشجع أيــضاً  - ٣  

  املنظور اجلنساين بشكل كامل يف مجيع أعماله؛
ــشاورية مــع جهــاز األمــم     يطلــب  - ٤   ــة ت ــشاء آلي  إىل املــدير التنفيــذي أن يــشجع إن

ج األمـم املتحـدة     املتحدة املعين باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والوحدات اجلنسانية يف برنام          
الكـوارث،   اإلمنائي وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة واسـتراتيجية األمـم املتحـدة الدوليـة للحـد مـن                    

وغريها من الوكاالت ذات الصلة اليت تركّز يف عملها على املـستوطنات البـشرية، لتعزيـز التـواؤم                  
راك املنظمـات النـسائية   سـيما مـن أجـل إشـ     والتنسيق والترابط داخل منظومـة األمـم املتحـدة، وال        

  ؛الشعبية واملنظمات اجملتمعية، من أجل املسامهة يف إثراء تلك املشاورات
 إىل املــدير التنفيــذي أن يــشكل فريقــاً استــشارياً معنيــاً بالقــضايا يطلــب أيــضاً  - ٥  

ــسائية       ــات الن ــن املنظم ــثلني ع ــن مم ــألف م ــسانية يت ــة  (اجلن ــها واملهني ــشعبية من واملؤســسات ) ال
ية، والقطاع اخلاص والسلطات احمللية، وصناع الـسياسات والقـرارات يف احلكومـات،             األكادمي

مــع مراعــاة التمثيــل اإلقليمــي العــادل، لتقــدمي املــشورة للمــدير التنفيــذي بــشأن مجيــع القــضايا   
املتصلة بتعميم املنظور اجلنساين يف عمل برنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية، وتـوفري                

  ى تنفيذ خطة عمل املساواة بني اجلنسني يف إطار برنامج العمل وامليزانية القائمني؛الرقابة عل
 إىل املـدير التنفيـذي أن يقـدم تقريـراً عـن تنفيـذ هـذا القـرار إىل جملـس                      يطلب  - ٦  

  .اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين ويف الدورات املقبلة
  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

__________ 
  )١(  HSP/GC/23/5/Add.7.  
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  تنمية املستوطنات البشرية يف األرض الفلسطينية احملتلة  :٢٣/٢القرار     

  
  ،إن جملس اإلدارة  
، الذي صدق فيه علـى إنـشاء        ٢٠٠٣مايو  / أيار ٩ املؤرخ   ١٩/١٨ إىل قراره    إذ يشري   

الربنــامج اخلــاص للمــستوطنات البــشرية مــن أجــل الــشعب الفلــسطيين والــصندوق االســتئماين  
، الــذي طالــب فيــه الــدول  ٢٠٠٩أبريــل /نيــسان ٣ املــؤرخ ٢٢/١١ه للتعــاون الــتقين، وقــرار 

ــشعب        ــشرية مــن أجــل ال ــامج اخلــاص للمــستوطنات الب ــاً للربن ــأن تقــدم دعمــاً مالي األعــضاء ب
  الفلسطيين وصندوقه االستئماين،

 أنّ املـأوى واملـستوطنات البـشرية تظـل عناصـر رئيـسية يف حتـسني ظـروف                   وإذ يدرك   
  جل بناء دولتهم، ويف التوصل إىل سالم مستدام يف الشرق األوسط،معيشة الفلسطينيني من أ

 بأمهيــة اجلهــود الــيت تبــذهلا الــسلطة الفلــسطينية يف بنــاء املؤســسات  موإذ يقــدِّر ويــسلّ  
الفلسطينية من أجل حتسني ظروف املـستوطنات البـشرية للـشعب الفلـسطيين مـع العمـل علـى                   

  حتقيق التوسع احلضري املستدام،
 احتياجـــات الـــشعب الفلـــسطيين الـــسكنية اخلاصـــة واجتاهـــات التوســـع  ظوإذ يالحـــ  

احلــضري غــري املــستدامة الــيت تــؤدي إىل مزيــد مــن التــدهور يف ظــروف املــستوطنات البــشرية    
  الفلسطينية، تعززها احلالة الراهنة يف األرض الفلسطينية احملتلة،

ملـستوطنات البـشرية،     الحتياجات الشعب الفلسطيين يف جمايل الـسكن وا        وإدراكاً منه   
  سيما يف اجلهات اليت توجد فيها احتياجات إنسانية وإمنائية ماسة، وال

 يف أن يواصل الفلسطينيون واإلسـرائيليون دعـم وتيـسري الربنـامج            وإذ يعرب عن أمله     
اخلاص للمستوطنات البشرية من أجل الـشعب الفلـسطيين، وعلـى وجـه اخلـصوص املناقـشات                 

 تدفق مواد البنـاء إىل قطـاع غـزة مـن إسـرائيل والـضفة الغربيـة هبـدف                    اجلارية من أجل سالسة   
  ختفيف أزمة اإلسكان يف غزة وتيسري االنتعاش االقتصادي،

ــدير    ــع التقـ ــظ مـ ــدة     وإذ يالحـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــذهلا برنـ ــيت يبـ ــددة الـ ــود املتجـ  اجلهـ
فيـذي، حلـشد    ، كمـا يتـضح مـن تقريـر املـدير التن           )موئل األمـم املتحـدة    (للمستوطنات البشرية   

ــة األساســية بــشأن مــسائل التخطــيط واألراضــي واإلســكان، علــى النحــو      ــه التقني  املــبني درايت
والتحـسن النـاتج    ) ٢٠١١-٢٠١٠(وثيقة برنامج املوئل اخلاصة باألرض الفلسطينية احملتلـة          يف

من ذلك يف تركيز الربنامج اخلـاص للمـستوطنات البـشرية مـن أجـل الـشعب الفلـسطيين وفقـاً                    
لويات الفلـسطينية وتكمـيالً جلهـود منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى                   لألو

  والدول األعضاء،
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 األخــرى الســتجابتها للــدعوة  املعنيــة للحكومــات واجلهــاتوإذ يعــرب عــن تقــديره  
  ،٢٢/١١لتقدمي الدعم املايل الواردة يف القرار 

) موئل األمـم املتحـدة  (لبشرية  إىل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات ا    يطلب  - ١  
أن يزيد من تركيز عملياته على مسائل التخطيط واألراضي واإلسكان هبدف حتـسني ظـروف               
الفلسطينيني يف جمايل الـسكن واملـستوطنات البـشرية، والتـصدي لتحـديات التوسـع احلـضري،                 

لـيت توجـد فيهـا      العمل اإلنساين وبنـاء الـسالم، يف اجلهـات ا         تعزيز  ودعم بناء دولة فلسطينية، و    
احتياجات إنسانية وإمنائية ماسة، تتحدد من خالل التقييمات التقنية اليت يقوم هبا موئـل األمـم                

  املتحدة بالتنسيق مع مجيع األطراف املعنية؛
 السلطة الفلـسطينية علـى أن تعمـد، بـدعم مـن برنـامج األمـم املتحـدة          يشجع  - ٢  

كجزء من جهودهـا الراميـة إىل بنـاء الدولـة، إىل            و) موئل األمم املتحدة  (للمستوطنات البشرية   
ــة        ــة واملؤســسية وسياســاهتا وممارســاهتا املتعلق ــا القانوني ــز أطره ــادة تعزي ــا وزي مواصــلة جهوده

  بالتخطيط واألراضي واإلسكان، لكي هتيئ األرضية للتوسع احلضري املستدام؛
 للربنـامج اخلـاص      إىل املدير التنفيذي أن ينشئ ويرأس جملساً استـشارياً         يطلب  - ٣  

للمــستوطنات البــشرية مــن أجــل الــشعب الفلــسطيين والــصندوق االســتئماين للتعــاون الــتقين،    
 ممثلني للدول األعضاء املسامهة لدى األمـم املتحـدة، مـن أجـل تقـدمي التوجيـه يف جمـال                     ضمنيت

ء السياسات إىل الربنامج اخلاص للمستوطنات البشرية مـن أجـل الـشعب الفلـسطيين، مـع إيـال                 
االعتبــار للــسياق املتطــور، ودعــم تعبئــة املــوارد باالســتناد إىل الفجــوات املــستبانة، واســتعراض  

  التقدم احملرز، وتقدمي تقرير إىل جملس اإلدارة وإعداد قرارات جملس اإلدارة الالزمة؛
 األخرى القادرة علـى تقـدمي دعـم          املعنية  إىل الدول األعضاء واجلهات    يطلب  - ٤  

اخلاص للمستوطنات البشرية من أجل الشعب الفلـسطيين وصـندوقه االسـتئماين            مايل للربنامج   
للتعاون التقين أن تفعل ذلك من أجل ضمان توافر ما ملوئـل األمـم املتحـدة مـن درايـة أساسـية                   
بشأن التخطيط واألراضي واإلسكان وتنفيذ براجمه احملددة على النحـو املـبني يف وثيقـة برنـامج                 

  اخلاصة باألرض الفلسطينية احملتلة؛األمم املتحدة موئل 
 إىل املــدير التنفيــذي أن يقــدم تقريــراً إىل جملــس اإلدارة يف دورتــه الرابعــة يطلـب   - ٥  

ــامج اخلــاص للمــستوطنات البــشرية مــن أجــل الــشعب       والعــشرين عــن التقــدم احملــرز بــشأن الربن
  .ندوق االستئماين للتعاون التقينالفلسطيين، مبا يف ذلك التقدم احملرز يف تعبئة املوارد املالية للص

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
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  دعم اإلسكان ملصلحة الفقراء  :٢٣/٣القرار     

  إن جملس اإلدارة،  
 بالتحسن الكبري يف الظروف األمنية وزيـادة االسـتقرار الـسياسي يف العـراق،         مإذ يسلّ   

 تتحرك بقـوة حنـو تـوفري سـكن الئـق ومناسـب              الذي توج بتشكيل حكومة الوفاق الوطين اليت      
  جلميع العراقيني، وخاصة للفقراء وقاطين األحياء الفقرية والذين يفتقرون إىل املأوى،

ــشري   ــشردين       وإذ ي ــسكان امل ــك لل ــا يف ذل ــق واملناســب مب ــسكن الالئ ــأمني ال  إىل أن ت
  والعائدين يعد عامالً حيوياً يف تأمني االستقرار االجتماعي،

ــسلّ وإذ ير   ــراء يف العــ  محــب وي ــسكان الفق ــأن ال ــسبة   ب ــشكلون ن ــة ٢٣راق ي  يف املائ
جمموع السكان وأن معظمهـم يفتقـرون إىل الـسكن الالئـق، وأن احلكومـة العراقيـة أقـرت                    من

مؤخراً مبادرات إسكان ملصلحة الفقـراء وذلـك بـأن خصـصت هلـا نـسبة مـن امليزانيـة الوطنيـة                      
  ،٢٠١٢االحتادية سنوياً ابتداًء من عام 

 للمــساعدة الكــبرية والتعــاون اهلــام املقــدم مــن برنــامج األمــم وإذ يعــرب عــن تقــديره  
املتحدة للمستوطنات البشرية يف إعداد سياسة وطنية لإلسـكان يف العـراق أخـذت يف االعتبـار             
العديــد مــن املــسائل واألبعــاد، مبــا يف ذلــك الــنقص الكــبري للغايــة يف الوحــدات الــسكنية الــذي 

   بنحو مليونني منها،يقدر حالياً
رت الـــسياسة الوطنيـــة لإلســـكان  بـــأن احلكومـــة العراقيـــة اعتمـــدت وأقـــ موإذ يـــسلّ  

، وألزمــت بــذلك مجيــع الــوزارات القطاعيــة املعنيــة بــدعم  ٢٠١٠نــوفمرب /تــشرين الثــاين ٢ يف
تنفيــذ الــسياسة والــيت تــشمل العنــصر املتعلــق باإلســكان ملــصلحة الفقــراء والــيت جــرى التأكيــد  

  ،٢٠١٤-٢٠١٠للفترة   كذلك يف خطة التنمية الوطنيةعليها
 مبا تبذله احلكومة العراقية من جهود يف جمـال اإلسـكان بـصفة عامـة،             م أيضاً وإذ يسلّ   

  ويف جمال اإلسكان ملصلحة الفقراء بصفة خاصة،
ــة مــن أجــل دعــم     يــشجع  - ١    املــدير التنفيــذي بقــوة علــى تــأمني املــساعدة التقني

إلسكان ملصلحة الفقراء يف مجيع مراحل التخطيط والتنفيـذ، وتـأمني بنـاء      مبادرات اإلسكان وا  
  القدرات يف جمايل إدارة املشاريع وتوفري البىن التحتية؛

 مجيــع الــدول األعــضاء القــادرة واملؤســسات الدوليــة إىل تقــدمي الــدعم  يــدعو  - ٢  
  .لشىت املشاريع اجلارية يف العراق طوال فترة تنفيذها

  السابعةاجللسة العامة 
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
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التنميــة احلــضرية املــستدامة مـــن خــالل الوصــول إىل األمــاكن العامـــة         :٢٣/٤القرار     

 احلضرية ذات النوعية
  

  ،إن جملس اإلدارة  
والتـصميم علـى ضـرورة       )٢( مبا جـاء يف امليثـاق العـاملي للحـق يف املدينـة             إذ حييط علماً    

ــا ب    أن ــق فيه ــات تتحق ــدن بيئ ــشكل امل ــو  ت ــع حق ــل مجي ــه األساســية،   الكام ــسان وحريات ق اإلن
يؤكد كرامة مجيع السكان ورفاههم املشترك، يف ظروف من املـساواة والعـدل؛ وأن يتمتـع                 مبا

مجيع األشخاص باحلق يف أن جيدوا يف املدينة الظروف الضرورية لتحقيق طموحاهتم الـسياسية              
  وحتمل واجب التضامن،واالقتصادية والثقافية واالجتماعية واإليكولوجية، 

راء واآلمنــــة واجلامعــــة مــــن  أمهيــــة األمــــاكن العامــــة اخلــــضوإذ يــــضع يف اعتبــــاره  
  االجتماعية، الناحية

حلـــــضري العـــــاملي املعقـــــود  إىل نتـــــائج الـــــدورة اخلامـــــسة للمنتـــــدى ا وإذ يـــــشري  
حلـوار  سيما النقاش عرب الوسائل اإللكترونية بشأن مواصـلة ا       جانريو، الربازيل، وال   دي ريو يف

  حول احلق يف املدينة وسد الفجوة احلضرية،
إىل أن برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية يـشدد مـن خـالل               وإذ يشري أيضاً    

اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل علـى أمهيـة التخطـيط احلـضري يف خلـق                 ليةعم
  املدن املستدامة،

   بشأن احلق يف املدينة،ير عن حالة املدن العامليةتقر مبا جاء يف أحدث علماً وإذ حييط  
باألعمال العديدة اليت تقوم هبا حركات اجملتمـع املـدين يف كافـة              وإذ حييط علماً أيضاً     

ــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات        ــشرك برن ــيت ت ــع وال أحنــاء العــامل املنخرطــة يف ختطــيط املواق
  األماكن العامة وحتسني نوعية احلياة احلضرية،البشرية يف االرتقاء بالنهوض بتخطيط املواقع و

ــاره    ــضع يف اعتب ــشرين يف      وإذ ي ــة والع ــه الثالث ــيت اختــذها يف دورت ــه األخــرى ال قرارات
  املسائل املتعلقة باملدن اآلمنة وشؤون اجلنسني والشباب،

 بأولويـــات برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــستوطنات البـــشرية بـــشأن  حيـــيط علمـــاًوإذ   
يــة احلــضرية املــستدامة والتأكيــد علــى البــدء بالــشارع باعتبــاره مركــز تواصــل     سياســات التنم

وجتارة واتصال وسبيل نفاذ بصور أحسن إىل املدينة مبـا يف ذلـك احلـصول علـى مجيـع وسـائل                     
__________ 

  http://www.dpi.org/lang-en/events/details.php?page=124: يتاح على العنوان  )٢(  
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يؤكد أن ختطيط املدينة مـن أجـل االسـتخدام الفعـال للـشوارع يتطلـب ختطيطـاً                املواصالت مبا 
  جات املواطنني بكل تنوعهم،تشاركياً يضع يف احلسبان حا

 احلكومــات لوضــع وتنفيــذ سياســات تنميــة حــضرية مــستدامة تنــهض   يــدعو  - ١  
باالستخدامات العادلة اجتماعياً واملتوازنة بيئياً لألماكن العامة احلضرية، يف ظروف من األمـن             

  احلضري واملساواة بني اجلنسني تعزز القدرة على التواؤم احلضري؛
ات والسلطات احمللية لتيسري استخدام األماكن العامـة احلـضرية          احلكوم يدعو  - ٢  

قتـصادي  مثل الشوارع واحلدائق واألسواق من أجـل تعزيـز التقـارب االجتمـاعي والثقـايف واال               
والبيئي، حىت تتوفر جلميع املواطنني فـرص الوصـول إىل األمـاكن العامـة، يف مـساحات طبيعيـة                   

   على التواؤم البيئي؛عادلة اجتماعياً ويف ظروف من القدرة
احلكومــات الوطنيــة وشــركاء التنميــة ويــشجع الــسلطات احملليــة علــى    يــدعو  - ٣  

  :النظر يف التايل
تنفيــذ عمليــات ختطــيط وتنظــيم وإدارة بيئيــة حــضرية تــشجع علــى حتقيــق           )أ(  

؛ التــوازن بــني التنميــة احلــضرية ومحايــة التــراث الطبيعــي والتــارخيي واملعمــاري والثقــايف والفــين 
وحتول دون الفصل واالستبعاد املكاين؛ وتعطي األولوية لإلنتـاج االجتمـاعي لألمـاكن العامـة،              

ــة اال  ــشجع الوظيف ــة وت ــصادية واالجتماعي ــة واملمتلكــات   واالقت ــة للمدين ــذا  . بتكاري ــاً هل وحتقيق
الغرض، تتبع املدن تدابري لتعزيز التكامل واإلنصاف وتوفري أماكن عامة حضرية متميـزة حتتـرم         

  العمليات الصديقة للبيئة؛
دمج موضوع السالمة احلضرية جلميع املواطنني وخـصوصاً للنـساء والفتيـات              )ب(  

عتبـارات   العامة، مع األخذ يف احلـسبان اال      واجملموعات الضعيفة األخرى كسمة مميزة لألماكن     
  اجلنسانية والعمرية، يف القوانني اليت تنظم استخدام األماكن العامة؛

إىل املدير التنفيذي أن يعمـل يف إطـار اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسية                يطلب  - ٤  
املتوســطة األجــل علــى االرتقــاء جبــدول األعمــال اخلــاص بتخطــيط املواقــع واألمــاكن العامــة      
بطريقة معينة توطد النهج احمللية والدولية من أجل إجياد مدن جامعـة، وتعزيـز معـارف شـركاء      

نات البشرية والسلطات احملليـة بـشأن ختطـيط املواقـع واألمـاكن           برنامج األمم املتحدة للمستوط   
العامة ونوعية احليـاة احلـضرية وتيـسري وتنفيـذ التبـادل والتعـاون والبحـوث فيمـا بـني الـشركاء                      

  العاملني يف هذا امليدان؛
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إىل املدير التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع شركاء جدول أعمـال            يطلب أيضاً   - ٥  
ياسات منهجية للدور الذي ميكن أن يؤديه ختطيط املواقع يف معاجلـة حتـديات              املوئل، بوضع س  

عاملنا اآلخذ يف التوسع احلضري الـسريع ونـشر تلـك الـسياسات ونتائجهـا علـى نطـاق واسـع                     
  ووضع خطة لضمان تطبيقها على الصعيد الدويل؛

مج إىل املدير التنفيـذي املـساعدة يف تنـسيق عمـل شـركاء برنـا               يطلب كذلك   - ٦  
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف نشر املعارف على عمليـات التنميـة احلـضرية املـستدامة                

  اجلارية على مجيع املستويات احلكومية؛
 إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل جملس اإلدارة يف دورتـه الرابعـة               يطلب  - ٧  

  .والعشرين بشأن التقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار
  لسة العامة السابعةاجل
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

    
  املنتدى احلضري العاملي  :٢٣/٥القرار     

  
  ،إن جملس اإلدارة  
ــشري   ــرة  إذ ي ــراره  ١٠إىل الفق ــؤرخ ١٨/٥ مــن ق ــر / شــباط١٦ امل ــيت ٢٠٠١فرباي ، ال

طلب فيها من املديرة التنفيذية أن تعمـل علـى دمـج املنتـدى البيئـي احلـضري واملنتـدى الـدويل                      
عين بـالفقر احلـضري يف منتـدى حـضري جديـد، هبـدف تعزيـز تنـسيق الـدعم الـدويل لتنفيـذ                        امل

  ،)٣(جدول أعمال املوئل
ديـسمرب  / كـانون األول   ٢١ املؤرخ   ٥٦/٢٠٦ إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
 مــن الفــرع بــاء منــه، الــيت قــررت فيهــا اجلمعيــة العامــة أن يكــون ٣ســيما الفقــرة  ، وال٢٠٠١

ينعقـد   نتدى هيئة فنية غري تشريعية يتبادل فيها اخلرباء وجهـات النظـر خـالل األعـوام الـيت ال       امل
 مـن قـرار اجلمعيـة       ٧فيها جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية، والفقـرة                 

، اليت شجعت فيها اجلمعيـة العامـة        ٢٠٠١ديسمرب  / كانون األول  ٢١ املؤرخ   ٥٦/٢٠٥العامة  
احمللية والشركاء اآلخرين يف جدول أعمال املوئل على املـسامهة، حـسب االقتـضاء،              السلطات  

يف املنتدى احلضري العاملي يف دوره كهيئة استشارية للمديرة التنفيذيـة لربنـامج األمـم املتحـدة                 

__________ 
، ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )املوئـل الثـاين   ( مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية       تقرير  )٣(  

  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6دة، رقم املبيع منشورات األمم املتح(
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للمــستوطنات البــشرية، عــالوة علــى الطلبــات الالحقــة املقدمــة مــن اجلمعيــة العامــة إىل مجيــع    
  ،)٤( تشارك مشاركة نشطة يف دورات املنتدى احلضري العاملياحلكومات بأن

 كـــــانون ١٧ املـــــؤرخ ٣١/١٤٠ إىل قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة وإذ يـــــشري كـــــذلك  
 بشأن خطة املؤمترات، الذي قررت فيه اجلمعية العامة أنه جيـوز هليئـات              ١٩٧٦ديسمرب  /األول

توافـق احلكومـة الـيت تـدعوها إىل         األمم املتحدة أن تعقد دوراهتا خارج مقارهـا احملـددة عنـدما             
عقد دورة يف إقليمها على حتَُمل التكاليف اإلضافية الفعليـة النامجـة عـن ذلـك بـصورة مباشـرة                    

  أو غري مباشرة، بعد التشاور مع األمني العام بشأن طبيعة هذه النفقات ومداها احملتمل،
 املـــؤرخ ٥٨/٢٢٦عامـــة يف قرارهـــا  إىل الـــدعوة الـــيت وجهتـــها اجلمعيـــة الوإذ يـــشري  

ــانون األول ٢٣ ــسمرب /ك ــدان      ٢٠٠٣دي ــي البل ــشاركة ممثل ــدعم م ــة لكــي ت ــدان املاحن  إىل البل
، الـذي طلبـت فيـه       ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١٩ املؤرخ   ٦٢/١٩٨النامية، وأيضاً قرارها    

ســيما أقــل  مــن البلــدان املاحنــة أن تــدعم مــشاركة ممــثلني مــن البلــدان الناميــة يف املنتــدى، وال   
  بلدان منواً، مبن فيهم النساء والشباب،ال

ــشري كــذلك    ــه وإذ ي ــؤرخ ٢٠/١٠ إىل قراري ــسان٨ امل ــل / ني  ٢٢/١٠  و٢٠٠٥أبري
  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٣املؤرخ 

 أهــداف املنتــدى احلــضري العــاملي الــواردة يف املرفــق الرابــع لتقريــر   جمــدداًوإذ يؤكــد  
أبريـــل إىل /يـــسان ن٢٩يف نـــريويب مـــن الـــدورة األوىل للمنتـــدى احلـــضري العـــاملي، املعقـــودة  

  ،)٥(٢٠٠٢مايو /أيار ٣
ــديره     ــن تق ــرب ع ــشأ    وإذ يع ــذي ب ــدير التنفي ــر امل ــدى   لتقري ــسة للمنت ــدورة اخلام ن ال
  ،)٦(العاملي احلضري
باملسامهات املقدمة من حكومة الربازيل، ووالية ريـو دي جـانريو وبلديـة            وإذ يرحب   

ضري العــاملي يف ريــو دي جــانريو   للمنتــدى احلــريــو دي جــانريو باستــضافة الــدورة اخلامــسة 
  ،٢٠١٠مارس / آذار٢٦ إىل ٢٢الفترة من  يف
  

__________ 
 كـانون  ١٩ املـؤرخ  ٦٢/١٩٨ و ٢٠٠٥ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٢ املؤرخ ٦٠/٢٠٣ العامة اجلمعية قرارا  )٤(  

  .٢٠٠٧ ديسمرب/األول
 .www.unhabitat.org/downloads/docs/4075_58516_report.pdfمتاح على العنوان   )٥(  

  )٦(  HSP/GC/23/2/Add.2. 
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ســبانيا إقدمــة مــن حكومــات فرنــسا والنــرويج و باملــسامهات املاليــة امل وإذ يرحــب أيــضاً  
دعم مشاركة ممثلني يف املنتدى من بينهم النساء والشباب من جمموعـة دول             واملفوضية األوروبية ل  

  سيما أقل البلدان منواً، لبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، مبا يف ذلك البلدان النامية، والأفريقيا وا
للتنظيم الناجح للـدورة اخلامـسة للمنتـدى، وملـا يبديـه اجملتمـع               وإذ يعرب عن تقديره     

العاملي من اهتمام متنام باملنتدى، على حنو ما دللت عليـه الـدورات اخلمـسة الناجحـة املتعاقبـة                   
ى مستويات املشاركة يف الدورة اخلامسة من جانب احلكومات وشـركاء جـدول أعمـال               وأعل

ــني صــناع           ــة للتفاعــل ب ــرز ســاحة عاملي ــدى أب ــا جيعــل املنت ــاليم، وهــو م ــع األق ــل مــن مجي املوئ
احلكــوميني واخلــرباء املمارســني الــسياسات وقــادة احلكومــات احملليــة وأصــحاب املــصلحة غــري  

  ية،ميدان املستوطنات البشر يف
ر مــع جلنــة املمــثلني الــدائمني،   إىل املــدير التنفيــذي أن ينظــر، بالتــشاو يطلــب  - ١  

تنفيذ االستنتاجات الرئيسية الناجتة من استعراض الدروس املستخلصة مـن الـدورات األربـع            يف
 وتقييم برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية للـدورة     )٧(األوىل للمنتدى احلضري العاملي   

ة الذي اتسم بالتوافق يف اآلراء بدون اإلخالل بأي اسـتنتاجات أخـرى قـد تظهـر، وأن                  اخلامس
  يواصل حتسني وحتديد عملية ختطيط جيدة التوقيت تستند إىل إطار قائم على النتائج؛

 إىل املـــدير التنفيـــذي أن يقـــوم، بالتـــشاور مـــع جلنـــة املمـــثلني  يطلـــب أيـــضاً  - ٢  
 دورة من دورات املنتدى باستخدام هنج مـستند إىل النتـائج،            الدائمني، بتقييم تأثري ونواتج كل    

  وأن يدرج ذلك بصورة أوضح يف برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛
لمنتـدى احلـضري     على استعراض املرفق الرابع لتقريـر الـدورة األوىل ل          يشجع  - ٣  

ــهنتــدى احلــضري العــاملي وترت أهــداف امل”العــاملي املعنــون  ــة املمــثلني  “يبات ، بالتــشاور مــع جلن
ــداً للف    ــددة جيـ ــسؤوليات حمـ ــوغ أدوار ومـ ــدف صـ ــدائمني، هبـ ــذكور  الـ ــشاري املـ ــق االستـ ريـ

 من ذلك املرفق، وبلورة أهداف عامة وترتيبات لدورات املنتدى، وحتديد البلـدان             ٩ الفقرة يف
  خلمس األخرية؛املضيفة املقبلة استناداً إىل اخلربة اليت ُجمعت يف دورات املنتدى ا

التقـدم احملـرز يف االسـتعراض اجلـاري لتـسيري هيكـل برنـامج              مع    متشياً ،يؤكد  - ٤  
ــى احلاجــة إىل حتديــ     ــشرية، عل ــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــدائمني   األم ــثلني ال ــة املم د دور جلن

املنتــدى للنــهوض باملزيــد مــن شــفافية عمليــة التخطــيط وفعاليتــها وحــسن توقيتــها وحتــسني    يف
أدوار ومـسؤوليات البلـد املـضيف وجلنـة املمـثلني الـدائمني يف تقـدمي املـشورة إىل املـدير                     حتديد  

  التنفيذي ودعمه يف تنظيم دورات املنتدى؛
__________ 

  )٧(  HSP/GC/23/INF/3. 
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 الــدول األعــضاء الــيت بوســعها أن تــدعم املنتــدى إىل أن تفعــل ذلــك،    يــدعو  - ٥  
ك عـن طريـق تعزيـز     ويطلب إىل املدير التنفيذي أن يدعم التنسيق، حبسب االقتضاء، مبـا يف ذلـ             

  آلية الدعم املشتركة بني الُشَعب للمنتدى، بأسرع ما ميكن؛
 إىل املـدير التنفيـذي أن يقـدم تقريـراً عـن تنفيـذ هـذا القـرار إىل جملـس                      يطلب  - ٦  

  .اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين
  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

    
طة عمل باماكو وتعزيز أمانة املـؤمتر الـوزاري األفريقـي           تنفيذ إعالن وخ    :٢٣/٦القرار     

  املعين باإلسكان والتنمية احلضرية
  

  ،إن جملس اإلدارة  
 بـــشأن إنـــشاء املـــؤمتر ٢٠٠٥أبريـــل / الـــصادر يف نيـــسان٢٠/٢ إىل قـــراره إذ يـــشري  

  الوزاري األفريقي املعين باإلسكان والتنمية احلضرية،
جا، اليت أعلن فيها الوزراء األفارقـة التـزامهم بقـرار      إىل خطة عمل أبو    وإذ يشري أيضاً    

 بـشأن إنـشاء صـندوق أفريقـي خمـصص           ٢٠٠٧أبريل  / نيسان ٢٠ املؤرخ   ٢١/٨جملس اإلدارة   
  لترقية األحياء الفقرية والقضاء على الفقر،

إىل أمهية املنتديات اإلقليمية مثل املؤمتر الـوزاري األفريقـي املعـين باإلسـكان         وإذ يشري   
 ومعاجلة مسائل احلصول علـى األراضـي،        )٨(نمية احلضرية يف الترويج جلدول أعمال املوئل      والت

ألساســية وفــرص العمــل وتنفيــذ    والــسكن الالئــق، والبيئــة املأمونــة والــصحية، واخلــدمات ا     
   من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن املياه ومرافق الصرف الصحي واألحياء الفقرية،٧ اهلدف

إىل أن املؤمتر الوزاري األفريقي املعين باإلسـكان والتنميـة احلـضرية يلـيب               اًوإذ يشري أيض    
  متطلبات اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل على املستويات القطرية واإلقليمية،

 بإعالن وخطة عمل باماكو اللتني اعتمدمها املؤمتر الـوزاري األفريقـي            يرحب  - ١  
 والـذي نـص بـشكل واضـح         ٢٠١٠نوفمرب  /ة احلضرية يف تشرين الثاين    املعين باإلسكان والتنمي  

 وذلـك بتحـسني سياسـات األراضـي         ،على التزام احلكومات األفريقية بتحسني إدارة األراضـي       
__________ 

، ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )املوئـل الثـاين   (تقرير مـؤمتر األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية              )٨(  
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6 األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات(
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وتنظيمهــا وإدارهتــا مــن أجــل التــصدي للتحــديات املستعــصية الــيت تواجــه اإلســكان والتنميــة     
  احلضرية املستدامة؛

م الـــدول األعـــضاء يف املـــؤمتر الـــوزاري األفريقـــي املعـــين  بـــالتزاحيـــيط علمـــاً  - ٢  
 دوالر مـــن دوالرات ١٠ ٠٠٠باإلســكان والتنميـــة احلــضرية بـــدفع مــسامهة ســـنوية قــدرها     

  الواليات املتحدة لدعم برامج املؤمتر املتماشية مع إعالن باماكو؛
ن والتنميـة    باملقرر الذي اختذه املؤمتر الوزاري األفريقي املعين باإلسـكا         يرحب  - ٣  

ــومي     ــريويب يف ي ــودة يف ن ــه االســتثنائية املعق ــسان١٠  و٩احلــضرية يف دورت ــل / ني  ٢٠١١أبري
  بإنشاء أمانة دائمة وقبول العرض املقدم من احلكومة الكينية باستضافة تلك األمانة؛

 الدول األعضاء والشركاء اإلمنائيني إىل النظر يف توفري مـسامهات ماليـة             يدعو  - ٤  
  ذ برامج املؤمتر الوزاري األفريقي املعين باإلسكان والتنمية احلضرية؛لدعم تنفي
 برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية ملواصــلة دعمــه للمــؤمتر   يــدعو  - ٥  

الــوزاري األفريقــي املعــين باإلســكان والتنميــة احلــضرية مــن أجــل تنفيــذ قراراتــه وخطــط عملــه 
امج عمل املؤمتر من أجل تنفيذه بفعاليـة، رهنـاً بتـوافر            وتوفري دعم مايل ويف جمال القدرات لربن      

  األموال، ومبا يتماشى وبرنامج عمل وميزانية برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛
 إىل برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية، يف حــدود املــوارد  يطلــب  - ٦  

اصـال تقـدمي الـدعم للتحـضريات اجلاريـة          املالية املتاحة له، وإىل حكومـة جنـوب أفريقيـا، أن يو           
  إلنشاء أمانة دائمة للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين باإلسكان والتنمية احلضرية يف كينيا؛

 الدول األعضاء يف املـؤمتر الـوزاري األفريقـي املعـين باإلسـكان والتنميـة         يدعو  - ٧  
ســسة، وتنفيــذ مقرراتــه بــشأن  احلــضرية إىل املــضي يف مــساعيها والتزامهــا بتعزيــز املــؤمتر كمؤ  

األراضي واإلسكان والتمويل واخلدمات األساسية من أجـل حتقيـق التنميـة احلـضرية املـستدامة           
  .يف أفريقيا

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
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   اخلطوة التالية-  تنمية الشباب احلضري  :٢٣/٧القرار     

  
 ،إن جملس اإلدارة  

 سـكان العـامل هـم يف سـن مـا بـني               أن نـسبة مـا يقـرب مـن مخـس           إذ يضع يف اعتباره     
 عاماً وأن تلك النسبة أعلى يف العامل النامي، وأن تلـك الـشرحية مـن الـسكان تتـأثر                    ٢٤ و ١٥

مبــشاكل البطالــة والفقــر والتنميــة احلــضرية غــري املــستدامة، وهــي قــضايا قــد تزيــد مــن تفاقمهــا 
 األزمة االقتصادية العاملية،

 أن الشباب هم عناصر فاعلـة رئيـسية يف التنميـة املـستدامة              يف اعتباره أيضاً  وإذ يضع     
للمستوطنات البشرية والتغيري االجتماعي اإلجيايب، وموارد حيوية يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة              

 ،)٩(عالن األمم املتحدة بشأن األلفيةاملتصلة بإ

 إىل العمـل يف شـراكة       لـى احلاجـة    يـنص ع   )١٠(إىل أن جـدول أعمـال املوئـل        وإذ يشري   
الشباب من أجل تطوير وتعزيز املهارات الفعالة وتوفري التعليم والتدريب إلعـداد الـشابات             مع

ــستدامة يف إدارة      ــيش املـ ــبل العـ ــستقبل وسـ ــر واملـ ــرارات يف احلاضـ ــاذ القـ ــشبان ألدوار اختـ والـ
 املستوطنات البشرية ويف التنمية،

 كـــانون ١٨ املــؤرخ  ٦٤/١٣٤ بقرارهــا  أن اجلمعيــة العامــة،   وإذ يــضع يف اعتبــاره    
 ســنة ٢٠١١أغــسطس / آب- ٢٠١٠أغــسطس /، أعلنــت الفتــرة آب٢٠٠٩ديــسمرب /األول

 ،“احلوار والتفاهم املتبادل”عار األمم املتحدة الدولية للشباب حتت ش

 االهتمام الكبري الذي أعرب عنـه الـشباب احلـضري يف مجيـع              مع التقدير  وإذ يالحظ   
 ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٢٠ املـؤرخ    ٢١/٦عقـاب تنفيـذ قـراري جملـس اإلدارة          أحناء العامل، يف أ   

، وجنـاح صـندوق الـشباب احلـضري لربنـامج األمـم             ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ٣ املؤرخ   ٢٢/٤ و
ــشرية  ــغ     )١١(املتحــدة للمــستوطنات الب ــشغيله منحــاً يبل ــني مــن ت ــامني األول ــدم يف الع ــذي ق ، ال

 مجاعـــة ١١٣واليـــات املتحـــدة إىل ات المـــن دوالر جمموعهـــا مـــا يقـــرب مـــن مليـــوين دوالر 
 طلب، ٣ ٠٠٠اختريت من جمموعة طلبات تزيد عن مجاعات الشباب  من

مــسامهة حكومــة النــرويج يف برنــامج متكــني الــشباب  مــع التقــدير وإذ يالحــظ أيــضاً  
 وصندوق الشباب احلضري وما برهنت عليه من اهتمام عميق هبما،

__________ 
 .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ املؤرخ ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٩(  
 ،١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )املوئـل الثـاين   (مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      تقرير    )١٠(  

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 .احلضري الشباب بقيادة احلضرية التنمية ملسرية الفرص صندوق سابقاً يسمى كان  )١١(  
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بيـــة الـــيت اختـــذها برنـــامج األمـــم املتحـــدة      اخلطـــوات اإلجيا وإذ يـــضع يف اعتبـــاره   
ــم        ــة لألم ــة التابع ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــع إدارة ال ــاون م ــشرية، بالتع للمــستوطنات الب
املتحــدة وغريهــا مــن وكــاالت األمــم املتحــدة وشــركائها، يف تعزيــز جــدول أعمــال الــشباب    

طنات البــشرية ومنظومــة وتعمــيم القــضايا املتــصلة بالــشباب يف برنــامج األمــم املتحــدة للمــستو 
  األمم املتحدة،

 وما بعدها، الذي اعتمدته     ٢٠٠٠برنامج العمل العاملي للشباب حىت سنة        إىل وإذ يشري   
ســيما جمــال  ، وال١٩٩٥ ديــسمرب/ كــانون األول١٤ املــؤرخ ٥٠/٨١اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 

 ،“صنع القراريف حياة اجملتمع ويف مشاركة الشباب الفعالة والكاملة ”األولوية 

ــشجع  - ١   ــة      ي ــادرات التنمي ــدعم ملب ــدمي ال ــة وتق ــى إعطــاء األولوي ــات عل  احلكوم
احلضرية اليت يقودها الشباب، ويدعو الوكـاالت املتعـددة األطـراف، واحلكومـات علـى مجيـع                 
املستويات، والقطاع اخلاص، واجلامعات ومؤسسات البحـوث األخـرى، واجملتمـع املـدين، إىل              

 شباب احلضري يف العمليات التشاركية للتنمية احلضرية املستدامة؛إشراك وإدماج ال

 األطراف املذكورة أعاله القادرة على املـسامهة ماليـاً يف برنـامج متكـني               يدعو  - ٢  
 الشباب إىل القيام بذلك لضمان استمرار تشغيل الربنامج واستدامته؛

للمــوارد املتاحــة  ن ينفــذ وفقــاً   املــدير التنفيــذي علــى أن ينظــر يف أ   يــشجع  - ٣  
برنــامج العمــل وامليزانيــة ومــع إيــالء اهتمــام خــاص بالتوصــيات املتــصلة بــصندوق الــشباب    يف

 مــن التقيــيم الــذي أجــري مــؤخراً  احلــضري التوصــيات التاليــة وغريهــا مــن التوصــيات املنبثقــة 
 :)١٢( لربنامج متكني الشباب٢٠١١عام  يف

  للربنامج؛تعزيز القاعدة املالية واملوارد البشرية  )أ(  

 إنشاء وحدة مستقلة للشباب؛  )ب(  

بــدء عمليــة االســتعانة باملكاتــب اإلقليميــة إلدارة اِملــنح الــيت يقــدمها صــندوق    )ج(  
 الشباب احلضري؛

ضمان مواءمة احملاور املواضيعية للصندوق مع جماالت التركيـز العامـة لـربامج               )د(  
  البشرية؛العمل الرئيسية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات

املــدير التنفيــذي علــى زيــادة تعزيــز مــشاركة الــشباب يف مجيــع  يــشجع أيــضاً  - ٤  
أنــشطة برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية مــن خــالل إشــراك اجمللــس االستــشاري   

__________ 
  )١٢(  HSP/GC/23/5/Add.4. 
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للشباب، وإعطاء األولوية للمبادرات اإلمنائية اليت يقودها الشباب، وإدماج الـشباب احلـضري             
  تشاركية للتنمية احلضرية املستدامة؛يف العمليات ال

ــشباب    يطلـــب  - ٥   ــندوق الـ ــشغيل صـ ــاً لتـ ــري تقييمـ ــذي أن جيـ ــدير التنفيـ  إىل املـ
  سنوات وأن يقدم النتائج إىل جملس اإلدارة يف دورته اخلامسة والعشرين؛٥احلضري بعد 

إىل املـدير التنفيـذي أن يواصـل عمليـة تعمـيم الـشباب يف مجيـع                  يطلب أيـضاً    - ٦  
ال برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية، وفقــاً للخطــة االســتراتيجية واملؤســسية   أعمــ

ــة        ــامج العام ــشطة حبــوث الربن ــا يف ذلــك يف أن ــة، مب ــامج العمــل وامليزاني املتوســطة األجــل وبرن
، لـضمان أن تتفاعـل    حالة الشباب احلـضري   وأنشطة منشوراته، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتقارير         

 التنظيمية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مع برنامج متكـني الـشباب             مجيع األجزاء 
 مبـــا يف ذلـــك القـــضايا املـــذكورة يف مجيـــع القـــضايا املتـــصلة بالـــشباب، وأن قـــضايا الـــشباب،

االســتنتاجات الــواردة مــن شــبكة حبــوث الــشباب احلــضري ومكتــب املــساعدة العــاملي           يف
يــع الــربامج التــشغيلية واملعياريــة لربنــامج األمــم املتحــدة   للــشباب، تــدرج إىل حــد بعيــد يف مج 

 للمستوطنات البشرية، مبا يف ذلك تقاريره العاملية؛

 املدير التنفيذي على تبادل الدارية الفنية والنجاحات يف جمال الـشباب     يشجع  - ٧  
م املتحـدة  احلضري اليت يتمتع هبا برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مع وكاالت األمـ    

األخــرى واالســتفادة مــن تلــك الدرايــة والنجاحــات، بغيــة استكــشاف إمكانيــة تعزيــز إشــراك   
 الشباب إشراكاً كبرياً يف التنمية احلضرية املستدامة؛

املــدير التنفيــذي علــى أن يعمــل علــى حتقيــق هــدف أن يقــود برنــامج   يــشجع  - ٨  
ملتعلقة بقـضايا الـشباب احلـضري داخـل         األمم املتحدة للمستوطنات البشرية اجلهود املشتركة ا      

 منظومة األمم املتحدة؛

املــدير التنفيــذي علــى استكــشاف جــدوى قيــام برنــامج األمــم   يــشجع أيــضاً  - ٩  
 املتحدة للمستوطنات البشرية بتعيني سفراء نوايا حسنة مع التركيز على الشباب؛

جمــاالت املــدير التنفيــذي علــى تعمــيم الــشباب احلــضري يف    يــشجع كــذلك  - ١٠  
 ؛٢٠١٩-٢٠١٤ اخلطة االستراتيجية للفترة التركيز يف

إىل املــدير التنفيــذي أن يقــدم تقريــراً عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذا   يطلــب  - ١١  
  .القرار إىل جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
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  ملتحدة الثالث لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامةمؤمتر األمم ا  :٢٣/٨القرار     

  
  إن جملس اإلدارة،  
ــشرية الـــذي    إذ يـــشري   ــستوطنات البـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــيات مـ ــد إىل توصـ  عقـ

للعمـل الـوطين والتعـاون الـدويل        ، والـذي شـكل األسـاس        )١٣(١٩٧٦فانكوفر، كندا، عـام      يف
  ميدان املستوطنات البشرية، يف

ــذلك    ــشري كـ ــل   وإذ يـ ــال املوئـ ــدول أعمـ ــشأن   )١٤(إىل جـ ــطنبول بـ ــالن اسـ  وإىل إعـ
 بوصـــفهما أهـــم نتيجـــتني أســـفر عنـــهما مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة        )١٥(املـــستوطنات البـــشرية 

) املوئـل الثـاين  (، ١٩٩٦للمستوطنات البـشرية الثـاين الـذي عقـد يف اسـطنبول، تركيـا يف عـام             
الئــم للجميــع وتنميــة املــستوطنات  والــذي وضــع اهلــدف املــزدوج املتمثــل يف تــوفري املــأوى امل  

ــة لبلــوغ       البــشرية املــستدامة يف عــامل ســائر يف التوســع احلــضري، واعتمــد خطــة العمــل العاملي
  اهلدفني املذكورين يف جدول أعمال املوئل،

ــذلك    ــشري كـ ــة      إىل وإذ يـ ــرى يف األلفيـ ــشرية األخـ ــستوطنات البـ ــدن واملـ ــالن املـ إعـ
، ٢٠٠١مة يف دورهتا االستثنائية اخلامسة والعـشرين يف          الذي اعتمدته اجلمعية العا    )١٦(اجلديدة

ــة العامــ      ــراً إىل اجلمعي ــة العامــة مــن األمــني العــام أن يقــدم تقري ــه اجلمعي ة والــذي طلبــت مبوجب
دورهتــا الــسادسة واخلمــسني عــن خيــارات الســتعراض وتعزيــز اختــصاصات ووضــع جلنــة     يف

ــشرية، ووضــع ودور ووظــائف مركــز األمــم ا    ــستوطنات الب ــشرية  امل ملتحــدة للمــستوطنات الب
ــل( ــصادي       )املوئ ــة، واجمللــس االقت ــة العام ــصادرة عــن اجلمعي ــصلة ال ــررات ذات ال ــاً للمق ، وفق

  االجتماعي واملوئل الثاين،
 املـــؤرخ ٦٥/١٦٥امـــة، يف قرارهـــا  لتـــشجيع اجلمعيـــة العوإذ يعـــرب عـــن التقـــدير  

 تقريره إىل الدورة الـسادسة      ، األمني العام على أن ينظر، يف      ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ٢٠
 ُيعـىن   ٢٠١٦والستني للجمعيـة العامـة بـشأن مـسألة عقـد مـؤمتر ثالـث لألمـم املتحـدة يف عـام                       

نظــم ”، يف إمكانيــة دمــج موضــوعي  )لثالــثاملوئــل ا(باإلســكان والتنميــة احلــضرية املــستدامة  
__________ 

،  A.76.IV.7منـشورات األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع     (مؤمتر األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية    : تقرير املوئل  )١٣(  
 .، الفصل الثاين)والتصويب

 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )املوئـل الثـاين   (مؤمتر األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية        تقرير    )١٤(  
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (

 .املصدر السابق، املرفق األول  )١٥(  
 .، املرفق٢٥/٢-إ.قرار اجلمعية العامة د  )١٦(  
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اســـبتني  اللــذين اقترحــا كموضــوعني ملن   “التوســع احلــضري املـــستدام   ”و “متويــل اإلســكان  
ة التحــضريية للموئــل الثالــث   منفــصلتني رفــيعيت املــستوى للجمعيــة العامــة، ســواء يف العمليــ      

  موضوع موحد ملناسبة واحدة رفيعة املستوى، يف أو
 توصــيته الــيت أصــدرها يف دورتــه الثانيــة والعــشرين بــأن تنظــر   وإذ يكــرر مــن جديــد  

ة ُيعــىن باإلســكان والتنميــة احلــضرية اجلمعيــة العامــة يف مــسألة عقــد مــؤمتر ثالــث لألمــم املتحــد
  ،٢٠١٦املستدامة يف عام 

ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ املـؤرخ  ٦٥/١٦٥ قرار اجلمعية العامـة رقـم     إىل وإذ يشري   
 الــذي طلبــت اجلمعيــة مبوجبــه إىل األمــني العــام أن يعــد، بالتعــاون مــع جملــس اإلدارة،  ٢٠١٠

ة ُيعىن باإلسـكان والتنميـة احلـضرية املـستدامة،          تقريراً عن مسألة عقد مؤمتر ثالث لألمم املتحد       
  كي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني،

دور املــدن كمحــرك للتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة الوطنيــة،  وإذ يــضع يف اعتبــاره  
  وكذلك مسامهة اإلسكان يف توليد فرص العمل ويف احلد من الفقر احلضري،

مدن دوراً حامساً يف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة ويف التنمية املـستدامة        بأن لل  وإذ يقر   
من خالل اتباع ممارسات أكثر مالءمـة يف التخطـيط واإلدارة والتـشييد احلـضري عـالوة علـى                   

  االستثمارات الالزمة عند الضرورة للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري،
 احلد األدىن من التأثريات السلبية لتغري املنـاخ علـى    باحلاجة إىل التقليل إىل    وإذ يعترف   

املستوطنات البـشرية، وذلـك باحلـد مـن ضـعف الـسكان الفقـراء، وزيـادة قـدرات املـدن علـى                       
التكيف معه، وتوطيد هياكل اإلدارة العامـة وإشـراك القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين يف إجيـاد                    

ــة للمــشكالت يف جمــاالت ختطــيط اســتخدام    األراضــي، والنقــل العــام، وتــصميم  حلــول عملي
  املباين، ونوعية اهلواء واملاء،

 بأنه علـى الـرغم ممـا حتقـق مـن تقـدم ملمـوس خـالل العقـد املاضـي                      وإذ يعترف أيضاً    
املــستوطنات البــشرية علــى املــستويات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، مثــة حاجــة إىل إجــراء     يف

دم عاملي صوب بلـوغ األهـداف الـواردة يف جـدول            استعراض وتقييم متعمقني ملا أحرز من تق      
  أعمال املوئل واألهداف الدولية األخرى ذات الصلة باملستوطنات البشرية،
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بتقرير املدير التنفيذي عن مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث لإلسـكان               حييط علماً   - ١  
قترحـات الـواردة فيـه      ويدعو األمني العام لتضمني األفكـار وامل      ،  )١٧(والتنمية احلضرية املستدامة  

 يف تقريره الذي ستنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة والستني؛

 باملالحظات اليت أبديت يف تقرير املـدير التنفيـذي، وخاصـة            أيضاً حييط علماً   - ٢  
الغايــات املقترحــة ملــؤمتر ثالــث لألمــم املتحــدة معــين باإلســكان والتنميــة احلــضرية املــستدامة،     

ل أهدافــه اســتعراض الــسياسات واإلجنــازات واملعوقــات املاضــية؛ ووضــع جــدول والــذي تــشم
أعمــال جديــد للتنميــة احلــضرية قــادر علــى االســتجابة للتحــديات والفــرص احلــضرية اجلديــدة  
ومنها تغري املناخ والسالمة واألمن احلضري، إضافة إىل التقدم بدور جديد للمدن والـسلطات              

عزيز اإلطـار املؤسـسي لـإلدارة العامـة لألراضـي واإلسـكان والتنميـة               احمللية وإجياد الطرائق إىل ت    
  احلضرية املستدامة؛ 

اجلمعيــة العامــة إلجــراء مزيــد مــن املــداوالت، يف دورهتــا الــسادسة         يــدعو  - ٣  
والــستني، بــشأن مــسألة عقــد مــؤمتر ثالــث لألمــم املتحــدة معــين باإلســكان والتنميــة احلــضرية   

  ؛٢٠١٦يف عام ) املوئل الثالث(املستدامة 
 من املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل جملس اإلدارة يف دورتـه الرابعـة               يطلب  - ٤  

  .والعشرين، عن تنفيذ هذا القرار
  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

  
  

__________ 
  )١٧(  HSP/GC/23/2/Add.4. 
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االستراتيجيات واألطـر العامليـة والوطنيـة لتحـسني حيـاة قـاطين األحيـاء                 :٢٣/٩القرار     

  ة مبا يتجاوز غاية األهداف اإلمنائية لأللفيةالفقري
  

  إن جملس اإلدارة،  
 بتحقيـق حتـسن كـبري       )١٨(الغايـة الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة             إىل إذ يشري   

 والغايـة  ٢٠٢٠ مليون شخص على األقل من قاطين األحياء الفقرية حبلـول عـام      ١٠٠حياة   يف
 بتخفــيض نــسبة األشــخاص )١٩(لعــاملي للتنميــة املــستدامةالــواردة يف خطــة تنفيــذ مــؤمتر القمــة ا

الــذين ال تتــوفر هلــم امليــاه الــصاحلة للــشرب ومرافــق الــصرف الــصحي األساســية إىل النــصف    
  ،٢٠١٥حبلول عام 

 واإلعـالن بـشأن املـدن واملـستوطنات        ،)٢٠( إىل جدول أعمال املوئل    وإذ يشري كذلك    
ــدة   ــة اجلدي ــشرية األخــرى يف األلفي ــدويل      وتوا)٢١(الب ــؤمتر ال ــصادر عــن امل ــونتريي ال ــق آراء م ف

  ،)٢٢(لتمويل التنمية
 حيال استمرار الزيادة يف عـدد قـاطين األحيـاء الفقـرية يف العـامل،                وإذ يعرب عن قلقه     

 مليـون  ١٠٠على الرغم من بلوغ غاية اهلـدف اإلمنـائي لأللفيـة بتحقيـق حتـسن كـبري يف حيـاة                     
  ة،شخص على األقل من قاطين األحياء الفقري

بــالتزام رؤســاء الــدول واحلكومــات يف االجتمــاع العــام الرفيــع املــستوى   وإذ يرحــب  
 مبواصـلة العمـل     )٢٣(للدورة اخلامسة والستني للجمعية العامـة بـشأن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة             

صوب إجياد مدن خالية من األحياء الفقـرية، مبـا يتجـاوز األهـداف احلاليـة، وذلـك مـن خـالل           
ء الفقـرية، مبـا يف ذلـك مـا يـتم          طين األحياء الفقرية وحتـسني حيـاة قـاطين األحيـا          ختفيض عدد قا  

خالل تيسري سبل احلصول على مياه الشرب النقيـة ومرافـق الـصرف الـصحي بـدعم واف               من
__________ 

 .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  املؤرخ٥٥/٢  اجلمعية العامةقرار  )١٨(  
ــر    )١٩(   ــا،     تقريـ ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــسطس/ آب٢٦مـ  ‐ أغـ

 األول، الفــصل ) والتــصويبA.03.II.A.1 رقــم املبيــعمطبوعــات األمــم املتحــدة،  ( ٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
 .، املرفق٢القرار 

 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣اسـطنبول،   ) املوئـل الثـاين   (وطنات البـشرية    مؤمتر األمـم املتحـدة للمـست      تقرير    )٢٠(  
 .، املرفق الثاين١ األول، القرار  الفصل)A.97.IV.6 رقم املبيعمطبوعات األمم املتحدة، (

 .، املرفق٢٥/٢-إ. دالقرار  )٢١(  
مطبوعـات األمـم    ( ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢٢‐١٨تمويـل التنميـة، مـونتريي، املكـسيك،         الدويل ل املؤمتر  تقرير    )٢٢(  

 .، املرفق١ األول، القرار الفصل) A.02.II.A.7 رقم املبيعاملتحدة، 
  )٢٣(  A/RES/65/1.  
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من اجملتمـع الـدويل، وبترتيـب أولويـات االسـتراتيجيات الوطنيـة للتخطـيط احلـضري مبـشاركة                   
 بــسبل احلــصول املتكــافئ لقــاطين األحيــاء الفقــرية علــى  مجيــع أصــحاب املــصلحة، وبالنــهوض

اخلدمات العامة، مبا فيها الصحة والتعليم والطاقة وامليـاه والـصرف الـصحي، واملـأوى املالئـم،                 
 ٦٥/١٦٥وبالنهوض بالتنمية احلضرية والريفية املستدامة، وبتشجيع اجلمعية العامـة يف قرارهـا             

لربنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية علـى             ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٢٠املؤرخ  
  مواصلة تقدمي املساعدة التقنية الضرورية،

 مبا لتحسني سـبل احلـصول علـى األراضـي وضـمان امللكيـة مـن دور هـام                    وإذ يعترف   
  حتسني حياة قاطين األحياء الفقرية ويف منع نشوء األحياء الفقرية على حد سواء، يف

 الـيت تـدعو   ٤ر اجلمعية العامـة وعلـى وجـه اخلـصوص فقرتـه          قرا وإذ يضع يف اعتباره     
ــامج األمــم املتحــدة لل    ــة العامــة جملــس إدارة برن مــستوطنات البــشرية إىل أن ينظــر  فيهــا اجلمعي

نيــة املالئمــة للعمــل مــستقبالً، أقــرب فرصــة ممكنــة يف االســتراتيجيات واألطــر العامليــة والوط يف
 األحيـاء الفقـرية مبـا يتجـاوز األهـداف احلاليـة             أجـل حتقيـق حتـسن ملمـوس يف حيـاة قـاطين             من

  املتصلة باألحياء الفقرية، يف ضوء االزدياد املطرد يف عدد قاطين األحياء الفقرية يف العامل،
 احلكومـات والـسلطات اإلقليميـة واحملليـة ألن حتـصى علـى وجـه الدقـة                  يدعو  - ١  

قها احلضرية، وأن تضع، بنـاء علـى هـذا،          عدد قاطين األحياء الفقرية يف بلداهنا وأقاليمها ومناط       
، مـن أجـل إحـداث       ٢٠٢٠أهدافاً وطنية وإقليمية وحملية واقعية وطوعيـة، تتحقـق حبلـول عـام              

حتسني ملموس يف حياة قاطين األحيـاء الفقـرية مـن خـالل وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات للتنميـة                     
 الفقــرية علــى ســكن احلــضرية الوطنيــة تعطــى األولويــة لتحــسني ســبل حــصول قــاطين األحيــاء 

مالئم وخدمات أساسية وبىن حتتيـة، مبـا يف ذلـك أشـكال حمـسنة مـن امليـاه والـصرف الـصحي                  
والنقل والطاقـة والـصحة والتعلـيم، وكـذلك بالنـهوض بـسبل احلـصول علـى أراضـي ميـسورة                     
التكــاليف مــشفوعة مبلكيــة مــضمونة، وهتيئــة الظــروف الــضرورية، كلمــا كــان ذلــك مالئمــاً،   

يــشة احلــضرية املــستدامة والتنميــة احلــضرية املــستدامة ومــشاركة مجيــع أصــحاب         لــسبل املع
  املصلحة، وعلى وجه اخلصوص قاطين األحياء الفقرية؛

 إىل برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية أن يقـدم، يف نطـاق        يطلـب   - ٢  
األجــل، أو خططهــا ميزانيتــه احلاليــة، ومبــا يتفــق مــع اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة 

االستراتيجية الالحقة، مساعدة تقنية واستشارية للحكومات والسلطات احمللية واإلقليميـة الـيت            
ترغب يف تقدير مستويات واجتاهـات قـاطين األحيـاء الفقـرية لـديها، وأن تـضع أهـدافاً طوعيـة                 

 وحمليــة  وأن تعــد اســتراتيجيات وخطــط وطنيــة وإقليميــة ٢٠٢٠وطنيــة وإقليميــة وحمليــة لعــام  
لتجنب نشوء األحياء الفقرية وللنهوض هبا، وكذلك صياغة وتنفيـذ بـرامج للنـهوض باألحيـاء                
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الفقــرية ولإلســكان، وأن يرصــد التقــدم احملــرز يف التنفيــذ وأن يرفــع تقــارير دوريــة إىل جملــس     
ــة العامــة كــي يــستعني هبــا اجملتمــع الــدويل يف     ــة الرصــد العــاملي ملــا حتقــق  اإلدارة واجلمعي  عملي

  تقدم وحجم ما ينبغي إجنازه من عمل؛ من
 احلكومــات والــسلطات اإلقليميــة واحملليــة إلعطــاء األولويــة إىل جتنــب   يــدعو  - ٣  

نشوء األحياء الفقرية والنهوض هبا والعمـل، مبـساعدة اجملتمـع الـدويل واملؤسـسات املاليـة علـى              
 بـشأن   ٢٠٢٠هـدافها لعـام     توفري موارد ماليـة كافيـة لتنفيـذ بـرامج موضـوعة حتديـداً لتحقيـق أ                

  حتسني حياة قاطين األحياء الفقرية؛
ــة للمــسامهة بــسخاء ملؤســسة األمــم    يــدعو  - ٤    اجملتمــع الــدويل واملؤســسات املالي

املتحدة للموئل واملـستوطنات البـشرية، لـتمكني برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية                  
العام ورأس املال اخلـاص وذلـك، ضـمن مجلـة           من مساعدة البلدان النامية على تعبئة االستثمار        

أمور، من خالل شـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل النـهوض باألحيـاء الفقـرية                       
  واملأوى واخلدمات األساسية؛

إىل املـــدير التنفيـــذي أن يقـــدم إىل جملـــس اإلدارة يف دورتـــه الرابعـــة    يطلـــب  - ٥  
  .ذ القرار احلايلوالعشرين تقريراً عن التقدم احملرز يف تنفي

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
    

جمال   م املتحدة للمستوطنات البشرية يف    األنشطة املستقبلية لربنامج األم     :٢٣/١٠القرار     
االقتــصاد احلــضري واآلليــات املاليــة لالرتقــاء باملنــاطق احلــضرية وتــوفري  

   احلضريةاإلسكان واخلدمات األساسية للفقراء يف املناطق
  

  إن جملس اإلدارة،  
ــة   إذ يـــشري   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٥٦/٢٠٦إىل قـ ــانون األول٢١ املـ ــسمرب / كـ ديـ
، الذي تضمن من مجلة أمور، تشجيع اجلمعيـة العامـة للمـدير التنفيـذي لربنـامج األمـم         ٢٠٠١

بـشرية  املتحدة للمستوطنات البشرية على تعزيز مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملـستوطنات ال           
 ٣٣٢٧من أجل حتقيـق هـدفها التنفيـذي الرئيـسي، علـى النحـو املـبني يف قـرار اجلمعيـة العامـة             

  ،١٩٧٤ديسمرب / كانون األول١٦املؤرخ ) ٢٩-د(
، الـذي طلـب فيـه إىل        ٢٠٠٣مـايو   / أيار ٩ املؤرخ   ١٩/١١ إىل قراره    وإذ يشري أيضاً    

ــدويل      ــك ال ــة البن ــع جمموع ــذي أن يواصــل العمــل م ــدير التنفي ــة   امل ــة اإلقليمي ــصارف التنمي  وم
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ومــصارف التنميــة األخــرى والقطــاع اخلــاص والــشركاء اآلخــرين ذوي الــصلة هبــدف اختبــار  
، ٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٨ املـؤرخ    ٢٠/١٨الُنهج ميدانياً من خالل املشاريع التجريبية، وقراره        

بع ملؤســسة األمــم الــذي دعــا فيــه املــدير التنفيــذي إىل تعزيــز مرفــق حتــسني األحيــاء الفقــرية التــا
  املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية،

 كـــــانون ١٨  املـــــؤرخ٦١/٢٠٦ إىل قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة وإذ يـــــشري كـــــذلك  
، الذي أحاطت فيه اجلمعية العامة علمـاً بـاملرفق اخلـاص مبؤسـسة األمـم         ٢٠٠٦ديسمرب  /األول

م بالنظــام املــايل والقواعــد الــذي أحلقــه األمــني العــا )٢٤(املتحــدة للموئــل واملــستوطنات البــشرية
 وطلبــت إىل جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة أن يعــاجل يف دورتــه   ،)٢٥(املاليــة لألمــم املتحــدة 

احلاديـــة والعـــشرين، بأســـلوب شـــامل، أي قـــضايا تتـــصل مبؤســـسة األمـــم املتحـــدة للموئـــل    
  واملستوطنات البشرية، مع مراعاة احلاجة إىل تعبئة املوارد للمؤسسة بفعالية،

، الـذي طلـب فيـه إىل        ٢٠٠٧أبريـل   / نيـسان  ٢٠ املؤرخ   ٢١/١٠إىل قراره    وإذ يشري   
املــدير التنفيــذي أن يواصــل العمــل علــى تعزيــز مؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات   

ــة رأس املــال األ     ــوفري التمويــل لتعبئ ــل بت ــة وغريهــا  البــشرية مــن أجــل التعجي ويل واملــوارد احمللي
لتـــوفري املـــأوى والـــبىن التحتيـــة ذات الـــصلة، مـــع مـــنح األولويـــة الواجبـــة  املـــوارد املاليـــة  مـــن

 الحتياجات األسر املعيشية ذات الدخل املنخفض،

مـن املرفـق اخلـاص مبؤسـسة األمـم          ) ج (٢-٣-٣٠٤ بالقاعـدة املاليـة      وإذ حييط علماً    
والقواعـد املاليـة    املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية الـذي أحلقـه األمـني العـام بالنظـام املـايل                 

  لألمم املتحدة،
 مبــسؤوليته عــن إصــدار توجيهــات بــشأن الــسياسات علــى حنــو يكفــل         موإذ يــسلّ  

ممكـن  استخدام موارد مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البـشرية بتـوخي أكـرب قـدر                
  الكفاءة والفعالية سعياً لتحقيق أهداف املؤسسة، من

__________ 
  )٢٤(  ST/SGB/2006/8. 

  )٢٥(  ST/SGB/2003/7. 
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 ،)٢٦(٢٠٠٥ ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام          ن الوثيقة اخلتامية  م) م (٥٦ بالفقرة   ووعياً منه   
حتــسن ملمــوس يف حيــاة مــا ال يقــل  الــيت تــدعو الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة إىل حتقيــق  

ــول عــام     ١٠٠ عــن ــاء الفقــرية حبل ــون شــخص مــن ســاكين األحي ــراف  ٢٠٢٠ ملي ، مــع االعت
 الــسكن امليــسور التكــاليف والــبىن باحلاجــة املاســة إىل تــوفري مزيــد مــن املــوارد مــن أجــل تــوفري

  التحتية املتصلة باإلسكان، وإعطاء األولوية ملنع نشوء األحياء الفقرية وحتسني القائم منها،
 بــشأن العمليــات ٢١/١٠ بتقريــر املــدير التنفيــذي، عــن تنفيــذ قــراره وإذ حيــيط علمــاً  

  ،)٢٧(التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد
بــالتقييم اخلــارجي لآلليــات املاليــة التجريبيــة مــن أجــل اإلســكان والبنيــة    وإذ يرحــب  

  ،٢٠١١ إىل عام ٢٠٠٧التحتية لصاحل الفقراء، املنفذة من عام 
 إىل املـــدير التنفيـــذي أن يعمـــد، يف ســـياق االســـتناد علـــى الـــدروس  يطلـــب  - ١  

رامج مرفـق حتـسني   املستفادة مـن العمليـات التجريبيـة للتمويـل األويل الواجـب الـسداد ومـن بـ             
األحياء الفقـرية، إىل نقـل جمـال التركيـز فيمـا يـضطلع بـه برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات                  
البشرية من أعمال يف ميدان متويل املستوطنات البشرية حنو تعزيز هنُجه املعياريـة إزاء االقتـصاد                

خلــدمات األساســية احلــضري وتعزيــز التمويــل لالرتقــاء باملنــاطق احلــضرية وتــوفري اإلســكان وا 
  للفقراء يف املناطق احلضرية مع مراعاة التوازن اجلغرايف واإلقليمي؛

ــضاً   - ٢   ــى     يطلــب أي ــذي أن يستكــشف، يف ســياق االســتناد عل ــدير التنفي  إىل امل
التوصيتني الواردتني يف التقرير اآلنـف الـذكر بـشأن تقيـيم العمليـات التجريبيـة للتمويـل األويل            

تشاور مع جلنة املمثلني الدائمني، منـوذج شـراكة مـع مؤسـسات التمويـل          الواجب السداد، وبال  
اإلمنائي، من أجل توفري اإلقراض والضمان واخلدمات االستشارية املاليـة يف املـستقبل يف جمـايل                

  االرتقاء باملناطق احلضرية ومتويل اإلسكان؛
ى الـدروس   إىل املدير التنفيذي أن ينظر، يف سياق االسـتناد علـ    يطلب كذلك   - ٣  

املــستفادة مــن التقيــيم اخلــارجي لآلليــات املاليــة التجريبيــة مــن أجــل اإلســكان والبنيــة التحتيــة    
لصاحل الفقراء وعلى توصيات ذلك التقييم، وبالتشاور مع جلنة املمـثلني الـدائمني، يف أن ينقـل                 

ثــر جــدوى فظــة، حــسبما مــا يــراه أكتلــك احلا حافظــة اآلليــات املاليــة التجريبيــة أو إدارة إمــا
الناحية املالية، وكذلك مسؤوليات الرقابة التقنية على ضمان قروض برنامج مرفـق حتـسني               من

  األحياء الفقرية، إىل شريك خارجي مناسب يف جمال التمويل اإلمنائي؛
__________ 

 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ املؤرخ ٦٠/١قرار اجلمعية العامة   )٢٦(  

  )٢٧(  HSP/GC/23/5/Add.5. 
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م املتحــدة للمــستوطنات البــشرية    احلكومــات إىل دعــم برنــامج األمــ   يــدعو  - ٤  
لنسبية إىل احلد األقصى يف إطـار العمـل املعيـاري والـشراكة     جهوده الرامية إىل زيادة ميزته ا   يف

واحلــضور اإلقليمــي، وإىل تعزيــز جهــود الربنــامج الراميــة إىل التعــاون الفعــال مــع املؤســسات     
املكّرسة لتمويل التنمية واليت تركز أساسـاً علـى التمويـل اإلمنـائي يف تـصميم مـشاريع وبـرامج                    

  دوات التمويل املبتكرة والعاملة لصاحل الفقراء؛التمويل وتنفيذها واليت تركز على أ
 إىل املـــدير التنفيـــذي أن يقـــدم إىل جملـــس اإلدارة يف دورتـــه الرابعـــة   يطلـــب  - ٥  

  .والعشرين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار
  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

    
ة للمـستوطنات البـشرية   برنامج عمل وميزانية برنامج األمـم املتحـد     :٢٣/١١لقرار ا    

  ٢٠١٣- ٢٠١٢لفترة السنتني 
  

  إن جملس اإلدارة،  
إىل التزامـــات احلكومـــات الـــواردة يف إعـــالن األلفيـــة الـــصادر عـــن األمـــم   إذ يـــشري  
مليـون شـخص علـى األقـل مـن قـاطين األحيـاء         ١٠٠بتحقيق حتسن كبري يف حيـاة       )٢٨(املتحدة

لتنفيـذ الـصادرة عـن مـؤمتر القمـة العـاملي            ، ويف خطـة جوهانـسربغ ل      ٢٠٢٠الفقرية حبلول عام    
 الــيت تقــضي بتخفــيض نــسبة الــسكان الــذين يفتقــرون إىل امليــاه الــصاحلة  )٢٩(للتنميــة املــستدامة

  ،٢٠١٥للشرب واملرافق الصحية األساسية إىل النصف حبلول عام 
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٣ املـؤرخ    ٦٠/٢٠٣ إىل قرار اجلمعيـة العامـة        وإذ يشري أيضاً    

دعت فيه اجلمعيـة العامـة إىل زيـادة املـسامهات الطوعيـة ملؤسـسة األمـم املتحـدة للموئـل                     الذي  
واملستوطنات البشرية والذي أقّرت فيه باستمرار احلاجـة العاجلـة إىل مـسامهات ماليـة متزايـدة                

  ميكن التنبؤ هبا للمؤسسة،

__________ 
  .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨  املؤرخ٥٥/٢قرار اجلمعية العامة   )٢٨(  
ــر    )٢٩(   ــا       تقريـ ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــؤمتر القمـ ــسطس/ آب٢٦مـ  ‐ أغـ

الفــصل األول، )  والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات األمــم املتحــدة، رقــم املبيــع   (٢٠٠٢ســبتمرب /أيلــول ٤
 .، املرفق٢القرار 
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ــذ اخلطــة االســتراتيجي  ب وإذ حيــيط علمــاً   ة واملؤســسية التقــدم احملــرز حــىت اآلن يف تنفي
املتوسطة األجل، كما هو مبني يف التقارير املرحليـة نـصف الـسنوية وتقريـر اسـتعراض النظـراء                

  للخطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل،
 بـاجلهود الـيت يبـذهلا املـدير التنفيـذي لترتيـب جمـاالت الربنـامج                 وإذ حييط علمـاً أيـضاً       

ــة، يف إطــار    اخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل،    االســتراتيجي حــسب األولوي
  وباالستعراض املؤسسي املتواصل،

 بالتحــديات الــيت تعتــرض تنفيــذ خطــة العمــل للمــساواة بــني وإذ حيــيط علمــاً كــذلك  
ــدير        ــر املـ ــا وردت يف تقريـ ــذكورة كمـ ــل املـ ــة العمـ ــذ خطـ ــرز يف تنفيـ ــدم احملـ ــسني والتقـ اجلنـ

  ،)٣٠(التنفيذي
ــة مؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات    يف برنــامج عمــوقــد نظــر   ل وميزاني

 ويف التوصـيات الـواردة يف تقريـر اللجنـة      )٣١(٢٠١٣-٢٠١٢البشرية املقترحني لفترة الـسنتني      
  ،)٣٢(االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢برنامج العمل وامليزانية املقترحني للفترة  على يوافق  - ١  

 دوالر ويقـّر  ٧٠ ٢٢١ ٥٠٠على ميزانية األغراض العامة البالغة  يوافق أيضاً   - ٢  
ــة     ــراض اخلاصــة البالغ ــة األغ ــسنتني  ١١٠ ٥٢٤ ٨٠٠ميزاني ــرة ال ، ٢٠١٣-٢٠١٢ دوالر لفت

 ؛٢٠١٣-٢٠١٢ترة الوارد تفاصيلهما يف برنامج العمل وامليزانية املقترحني للف

 العامـــــة يــــاطي القـــــانوين لألغـــــراض  علـــــى زيـــــادة االحتيوافــــق كـــــذلك   - ٣  
   دوالراً؛٧ ٠٢٢ ١٥٠ دوالر إىل ٦ ٦١٩ ٥٠٠ من

املــدير التنفيــذي أن يــضع، بالتــشاور مــع جلنــة املمــثلني الــدائمني،   إىل يطلــب  - ٤  
، تــشمل خريطــة طريــق بــشأن األعمــال التمهيديــة،  ٢٠١٩-٢٠١٤خطــةً اســتراتيجيةً للفتــرة 

ية واملؤسـسية املتوسـطة األجـل       آخذاً يف االعتبار توصيات استعراض النظراء للخطة االستراتيج       
، لتقــدميها إىل جملــس اإلدارة  ٢٠١٣-٢٠٠٨واالستعراضــات األخــرى لتلــك اخلطــة للفتــرة     

  دورته الرابعة والعشرين للموافقة عليها؛ يف
  

__________ 
  )٣٠(  HSP/GC/23/5/Add.6. 

  )٣١(  HSP/GC/23/5.  
  )٣٢(  HSP/GC/23/5/Add.1.  



A/66/8
 

11-38496 36 
 

 إىل املـدير التنفيـذي أن يتـشاور مـع جلنـة املمـثلني الـدائمني أثنـاء             يطلب أيضاً   - ٥  
يـات يـستند إىل النتـائج، ووثـائق برنـامج العمـل وامليزانيـة               إعداد إطـار اسـتراتيجي حمـدد األولو       

، وأن يكفــل أن يكــون اإلطــار االســتراتيجي متفقــاً مــع اخلطــة ٢٠١٥-٢٠١٤لفتــرة الــسنتني 
  ؛٢٠١٩-٢٠١٤االستراتيجية للفترة 

 املــدير التنفيــذي لكفالــة أن ترمــي اخلطــة االســتراتيجية القادمــة للفتــرة   يــدعو  - ٦  
 املــساواة بــني اجلنــسني ومتكــني املــرأة كأحــد أهــدافها، وأن حتــدد     إىل حتقيــق٢٠١٩-٢٠١٤

املستويات العليا والدنيا للنتائج املتوقعة املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني، وأن تـدمج املخرجـات            
  اجلنسانية لكل جمال من جماالت التركيز بصورة واضحة يف برنامج العمل؛

احلكومـات، عـرب جلنـة املمـثلني الـدائمني،           املدير التنفيذي لتزويـد      يدعو أيضاً   - ٧  
وجملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعـشرين، بتقريـر نـصف سـنوي عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                      

  أنشطة برنامج عمل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛
املــدير التنفيــذي، ألن يعيــد بانتظــام، وبعــد التــشاور مــع جلنــة   يــدعو كــذلك  - ٨  
ــثل ــدة    املمـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــشطة برنـ ــات أنـ ــضاء، ترتيـــب أولويـ ــدائمني، وحـــسب االقتـ  ني الـ

 بشكل واقعي وموضوعي يف مواجهـة التغـيريات         ٢٠١٣-٢٠١٢للمستوطنات البشرية للفترة    
الكبرية احملتملة اليت قـد تطـرأ علـى سـيناريوهات التمويـل وتعـديل مـستوى خمصـصات أنـشطة                     

 ي لإليرادات؛الربنامج لتتماشى مع املستوى الفعل

 املدير التنفيذي إىل اطالع احلكومات عـرب جلنـة املمـثلني الـدائمني بـأي                يدعو  - ٩  
تغيريات تنظيميـة ميكـن اعتبارهـا ضـرورية لتنفيـذ أنـشطة برنـامج عمـل برنـامج األمـم املتحـدة                       

  للمستوطنات البشرية بصورة فعالة؛
امـل لنظـام اإلدارة املـستند     املدير التنفيذي على مواصلة التنفيـذ الك   بقوة حيث  - ١٠  

  إىل النتائج املذكور يف اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل؛
 للمدير التنفيـذي بـأن يعيـد توزيـع مـوارد األغـراض العامـة بـني الـربامج                    يأذن  ‐ ١١  

   باملائة من جمموع ميزانية األغراض العامة؛١٠الفرعية مببلغ يصل إىل 
ير التنفيذي بأن يقوم، بالتـشاور مـع جلنـة املمـثلني الـدائمني،               للمد يأذن أيضاً   - ١٢  

املائـــة مـــن جممـــوع ميزانيـــة يف  ٢٥املائـــة وحـــىت يف  ١٠بإعـــادة توزيـــع أي مبـــالغ تزيـــد عـــن 
  العامة؛ األغراض
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 إىل مواصلة تقدمي الدعم املايل لربنامج األمم املتحدة للمـستوطنات       يكرر دعوته   - ١٣  
ملــسامهات الطوعيــة، ويــدعو احلكومــات القــادرة وأصــحاب املــصلحة البــشرية مــن خــالل زيــادة ا

اآلخرين، حسب االقتضاء، إىل تقدمي متويل متعدد السنوات ميكن التنبؤ به وزيادة املسامهات غري              
  املخصصة هبدف دعم تنفيذ اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل؛

ة املمــثلني الــدائمني جبميــع عمليــات  أن ُيطلــع جلنــاملــدير التنفيــذي إىل يطلــب  - ١٤  
  .إعادة ختصيص املوارد والتعديالت املالية يف التقارير املالية ربع السنوية

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
    

التنفيذ املنسق للمبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة بإمكانيـة حـصول اجلميـع                :٢٣/١٢القرار     
ادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالالمركزيــة علــى اخلــدمات األساســية، واملبــ 

  وتعزيز السلطات احمللية
  

  إن جملس اإلدارة،  
 بــشأن املبــادئ التوجيهيــة ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان٣ املــؤرخ ٢٢/٨ إىل قــراره إذ يــشري  

املتعلقــة بإمكانيــة حــصول اجلميــع علــى اخلــدمات األساســية، وإذ يــدرك مغــزى تقريــر املــدير     
للمبادئ التوجيهية املتعلقة بإمكانية حصول اجلميع علـى اخلـدمات   التنفيذي عن التنفيذ املنسق   

  ،)٣٣( وتعزيز السلطات احملليةاألساسية، واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالالمركزية
 كـــــانون ٢ املـــــؤرخ يف ٦٥/١٦٥إىل قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة   وإذ يـــــشري أيـــــضاً  
ــسمرب /األول ــشر     ٢٠١٠دي ــة ن ــة العام ــه اجلمعي ــدت مبوجب ــذي أي ــادئ    ال ــذ جممــوعيت املب وتنفي

  التوجيهية،
 مـن جـدول   ٨٤ مجيع اخلدمات األساسـية الـواردة يف الفقـرة        أن وإذ يضع يف اعتباره     

 تـرتبط ببعـضها ترابطـاً قويـاً، سـواء مـن الناحيـة القطاعيـة، نظـراً ألن تـوافر                      ،)٣٤(أعمال املوئـل  
 نظـراً ألن هـذه اخلـدمات        إحداها ضروري إلنتاج أو إجناز األخرى، أو من الناحيـة اجلغرافيـة،           

  تتطلب تنسيق السياسات على شىت املستويات اإلقليمية،

__________ 
  )٣٣(  HSP/GC/23/2/Add.5. 

 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤ ‐ ٣، اسـطنبول    )املوئـل الثـاين   (مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      تقرير    )٣٤(  
 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة رقم املبيع (
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 للـدور القيـادي الـذي يـضطلع بـه برنـامج األمـم املتحـدة                 عـن تقـديره    يعرب  - ١  
ــشركاء يف وضــع       ــدول األعــضاء وال ــشرية وملــسامهة الوكــاالت األخــرى وال للمــستوطنات الب

لبلـدان املعنيـة لالضـطالع بتطويـع جممـوعيت املبـادئ            أدوات هتدف إىل دعم اجلهود اليت تبذهلا ا       
  التوجيهية للظروف الوطنية وتنفيذمها على حنو منسق؛

ــا لتطويـــع وتنفيـــذ جممـــوعيت املبـــادئ   يـــدعو  - ٢    احلكومـــات إىل زيـــادة جهودهـ
ــن خــالل ا       ــة، م ــسق للظــروف الوطني ــى حنــو من ــة عل ــشريعاهتا،   التوجيهي ــتعراض وحتــسني ت س

نـها بتطبيـق أدوات للتخطـيط االسـتراتيجي تكـون متعـددة القطاعـات،               ذلك مـا يتعلـق م      يف مبا
وأصـــحاب املـــصلحة فيهـــا متعـــددون، علـــى شـــىت املـــستويات اإلقليميـــة، مـــع التركيـــز علـــى  
املستوطنات الفقـرية واملهمـشة، ومراجعـة األطـر اإلداريـة لتجنُّـب تـداخل الواليـات، وحتـسني                   

  دمات األساسية؛اآلليات املالية لضمان حصول اجلميع على اخل
 مجيع كيانـات األمـم املتحـدة ذات الـصلة للمـشاركة علـى حنـو منـتظم                   يدعو  - ٣  

حوار مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، مبا يكفـل اسـتفادة مبـادراهتم املتعلقـة               يف
  بتوفري املأوى واخلدمات األساسية من جمموعيت املبادئ التوجيهية؛

ــامج األمــم حيــث  - ٤   املتحــدة للمــستوطنات البــشرية علــى أن يركــز بــصورة    برن
خاصة يف مجيع براجمه ذات الصلة بالالمركزية واحلصول على اخلـدمات األساسـية علـى تعزيـز              

  املبادالت على املستويني الوطين واإلقليمي خبصوص تنفيذ جمموعيت املبادئ التوجيهية؛
ــشجع  - ٥   ــة يف جمــال التنم   ي ــات الفاعل ــني اجله ــسيق ب ــة  التن ــم   (ي ــات األم ــل كيان مث

املتحدة، واملؤسسات املالية الدولية، ووكاالت ومصارف التنميـة، والرابطـات الدوليـة للـسلطات              
ويدعوها الستخدام جمموعيت املبادئ التوجيهية لتعزيز اتباع الُنهج اإلمنائية املتكاملة لتـوفري            ) احمللية

  ستويني الوطين واحمللي؛مجيع اخلدمات األساسية ودعم األنشطة املنسقة على امل
 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية إىل تطوير شراكات معـززة         يدعو  - ٦  

ــادئ        ــادل أفــضل ممارســات املب ــق وتب ــة، مــن أجــل تطبي ــة ومجعياهتــا الدولي ــسلطات احمللي مــع ال
  التوجيهية بشأن الالمركزية على املستويني الوطين واحمللي؛

مـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية، يف سـياق اإلطـار              برنـامج األ   يدعو أيـضاً    - ٧  
املعياري والتنفيذي املعزز خلطته االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل، إىل تعزيـز القـدرات             
البــشرية واملاليــة املخصــصة لتيــسري تطــوير واختبــار األدوات املتعــددة القطاعــات والــيت يكــون   

وضع جمموعيت املبادئ التوجيهيـة موضـع التنفيـذ         أصحاب املصلحة فيها متعددون، كي يتسىن       
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سـيما البلـدان الناميـة علـى تطويـع جممـوعَتي املبـادئ التوجيهيـة                  وال ،ومساعدة البلدان املهتمـة   
  وتنفيذمها على حنو منّسق؛

 إىل املدير التنفيذي أن يقدم إىل جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين             يطلب  - ٨  
  .رز على صعيد التنفيذ املنسق جملموعيت املبادئ التوجيهية وهلذا القرارتقريراً عن التقدم احمل

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
    

  إدارة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  :٢٣/١٣القرار     
  

  إن جملس اإلدارة،  
ــة  إذ يـــشري   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٥٦/٢٠٦ إىل قـ ــانون األو٢١ املـ ــسمرب /ل كـ ديـ
، الذي حولت مبوجبه اجلمعية العامة جلنة املستوطنات البشرية وأمانتها، ومركز األمـم             ٢٠٠١

ــشرية    ــستوطنات البـ ــدة للمـ ــل(املتحـ ــا،)املوئـ ــل     يف  مبـ ــدة للموئـ ــم املتحـ ــسة األمـ ــك مؤسـ ذلـ
  واملستوطنات البشرية، إىل برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،

، الذي طلب مبوجبـه     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ املؤرخ   ٢٢/٥اره   إىل قر  ًوإذ يشري أيضا    
إىل املدير التنفيذي وجلنة املمـثلني الـدائمني االضـطالع بـصورة مـشتركة بدراسـة هيكـل إدارة                   
موئل األمم املتحدة بغرض حتديد وتنفيذ الطرائق الكفيلة بتحسني الشفافية واملساءلة والكفـاءة          

لإلدارة، وحتديـد اخليـارات املتاحـة إلجـراء أي تغـيريات أخـرى              والفعالية يف أداء اهليكل احلايل      
  ممكنة ذات صلة بذلك،

 مبــا لترتيــب األولويــات املــبني يف اخلطــة اإلســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة وإذ يــسلِّم  
  األجل من أمهية يف حتسني اإلدارة،

لمـستوطنات   اآلثـار الـيت ميكـن أن تقـع علـى إدارة برنـامج األمـم املتحـدة ل                   وإذ يدرك   
البشرية من نتائج املناقـشات الـيت سـتجري يف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، يف عـام                   

  ،“اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة”، يف إطار موضوع ٢٠١٢
 لالنسجام الذي يسود عالقة العمل بني جلنة املمثلني الـدائمني           وإذ يعرب عن تقديره     

ن عمــل مــشترك الســتعراض هيكــل إدارة برنــامج األمــم املتحــدة  واألمانــة فيمــا تقومــان بــه مــ 
  للمستوطنات البشرية،
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التـدخالت املتوسـطة     ” و “املكاسـب الـسريعة   ” بـالوثيقتني املعنـونتني      يرحب  - ١  
 ؛)٣٥( اللتني أقرهتما جلنة املمثلني الدائمني“الطويلة األجل/األجل

 هيكـل إدارة برنـامج األمـم         بتقرير املدير التنفيـذي عـن اسـتعراض        حييط علماً   - ٢  
 / كــانون الثــاين٣١ حــىت املتحــدة للمــستوطنات البــشرية، الــذي أبلــغ فيــه عــن العمــل املنجــز   

ــاير ــشرية،     ، )٣٦(٢٠١١ ين ــم املتحــدة للمــستوطنات الب ــامج األم وباســتعراض هيكــل إدارة برن
لني الــدائمني، الــذي ناقــشه فريــق التنفيــذ املــشترك بــني األمانــة وجلنــة املمــث ، )٣٧(املرحلــة الثالثــة

 بـشأن حتديـد   ٢٠١١ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١والذي يعرض تفاصيل العمل املنجز بعـد تـاريخ         
  اخليارات املتاحة إلجراء املزيد من التغيريات يف اإلدارة؛

 مبجموعــة اخليــارات املعروضــة يف اســتعراض هيكــل إدارة  ًحيــيط علمــاً أيــضا  - ٣  
ية، املرحلـة الثالثـة، الـيت توضـح االحتمـاالت العمليـة             برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشر    

  املتاحة للدراسة؛
 إىل املدير التنفيذي أن يواصل، باالشتراك مـع جلنـة املمـثلني الـدائمني،               يطلب  - ٤  

دراســة تلــك اخليــارات بإمعــان دون املــساس بــأي خيــارات أخــرى منبثقــة، وأســاليب تنفيــذها  
  حتديد خيار مفضل إذا لزم ذلك؛وآثارها املالية والقانونية، من أجل 

 إىل املــدير التنفيــذي أن يقــوم، باالشــتراك مــع جلنــة املمــثلني       يطلــب أيــضاً   - ٥  
  :الدائمني، وبطريقة اشتمالية وشفافة وتشاركية، مبا يلي

  وضع إجراءات ملرحلة الدراسة؛  )أ(  
 الــسعي إىل حتقيــق توافــق آراء مــن جانــب الــدول األعــضاء يف جملــس اإلدارة    )ب(  

 حول اخليارات احملددة؛

طـوات الـيت يـتعني اختاذهـا وتـضع      وضـع خطـة عمـل حتـدِّد بوضـوح مجيـع اخل        )ج(  
االعتبار قواعد وإجراءات هيئات األمـم املتحـدة ذات الـصلة مـن أجـل حتديـد اآلثـار املاليـة                      يف

  والقانونية واإلجرائية؛
ة، عــن طريــق  إىل املــدير التنفيــذي أن يقــدم إىل جملــس اإلدار يطلــب كــذلك  - ٦  

  مكتب جملس اإلدارة، تقارير منتظمة عن التقدم احملرز؛
__________ 

  )٣٥(  HSP/GC/23/2/Add.1املرفق ،. 

  )٣٦(  HSP/GC/23/2/Add.1. 

  )٣٧(  HSP/GC/23/INF/7. 
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 جلنة املمثلني الدائمني بأن توافق يف أي اجتماع للجنة، عنـد االنطبـاق     يكلف  - ٧  
  على خطة العمل، بالنيابة عن جملس اإلدارة؛

 إىل املدير التنفيذي أن يقدم خطـة العمـل عـن طريـق القنـوات املناسـبة                  يطلب  - ٨  
  .اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة والستني، إن أمكن ذلكإىل 

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
    

حتقيــق التنميــة احلــضرية املــستدامة مــن خــالل سياســات لزيــادة أمــان    :٢٣/١٤القرار     
  املدن ومكافحة اجلرمية احلضرية

  
  إن جملس اإلدارة،  
 وجـــدول أعمـــال ،)٣٨(املـــستوطنات البـــشريةإىل إعـــالن اســـطنبول بـــشأن  إذ يـــشري  
 الـيت   ،)٤٠( واإلعالن بشأن املـدن واملـستوطنات البـشرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة               )٣٩(املوئل

تؤيد فيها الدول األطراف اهلدف العاملي املتعلق بكفالـة املـأوى املالئـم للجميـع وتعتـرف فيهـا                   
نــاً، وتــدعو فيهــا إىل تعزيــز اإلجــراءات أيــضاً باحلاجــة إىل جعــل املــستوطنات البــشرية أكثــر أما

  احلازمة ضد اجلرمية والعنف يف الوسط احلضري،
ينـاير  / كـانون الثـاين    ٣١ املؤرخ   ٥٦/٢٦١ إىل قرارات اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
ــؤرخ ٦٢/١٧٥ ، و٢٠٠٢ ــانون األول١٨ املــ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٦٥/٢٣٠ ، و٢٠٠٧ديــ  املــ

ُدعيــت الــدول مبقتــضاها إىل تعزيــز التعــاون الــدويل  ، الــيت ٢٠١٠ديــسمرب /كــانون األول ٢١
  الرامي إىل توفري الدعم ملنع اجلرمية،

ــاً   ــيط علمـ ــصا وإذ حيـ ــرارات اجمللـــس االقتـ ــاعي  بقـ ــؤرخ ٢٠٠٢/١٣دي واالجتمـ  املـ
 املـؤرخ  ٢٠٠٥/٢٢ ، و٢٠٠٣يوليـه  / متـوز  ٢٢ املؤرخ   ٢٠٠٣/٢٦  و ٢٠٠٢يوليه  /متوز ٢٤
ــه / متــوز٢٢ ــه / متــوز٢٤ؤرخ  املــ٢٠٠٨/٢٤ ، و٢٠٠٥يولي ــدول  ٢٠٠٨يولي ــدعو ال ، الــيت ت

األعضاء وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، واملؤسسات املاليـة الدوليـة إىل إدراج االعتبـارات              
  املتعلقة مبنع اجلرمية يف سياساهتا وبراجمها االجتماعية واالقتصادية،

__________ 
 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤ ‐ ٣، اسـطنبول،    )املوئل الثاين (مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية      تقرير    )٣٨(  

  .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6مطبوعات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 .نفسه، املرفق الثايناملرجع   )٣٩(  

 .٢٥/٢-إ.دقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   )٤٠(  
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وجبـه املبـادئ    ، الذي أقر مب   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣ املؤرخ   ٢٢/٨إىل قراره    وإذ يشري   
التوجيهيــة املتعلقــة باحلــصول علــى اخلــدمات األساســية للجميــع، مبــا يف ذلــك احلــصول علــى    

  السالمة العامة بوصفها خدمة أساسية،
: أوجه التـآزر واالسـتجابات      بااللتزامات الواردة يف إعالن بانكوك بشأن      وإذ يعترف   

 الـذي وافقـت فيـه الـدول     ،)٤١(اجلنائيـة التحالفات االسـتراتيجية يف جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة        
األطــراف علــى تــدعيم التعــاون الــدويل مــن أجــل إجيــاد بيئــة مواتيــة ملكافحــة اجلرميــة، وذلــك     
بالنهوض بـالنمو وبالتنميـة املـستدامة، والقـضاء علـى الفقـر والبطالـة مـن خـالل اسـتراتيجيات                     

  إمنائية وسياسات بشأن منع اجلرمية تّتسم بالفعالية والتوازن،
ــ بااللتزامــات الــواردة يف إعــالن  وإذ يعتــرف أيــضاً   سلفادور بــشأن االســتراتيجيات ال

منع اجلرميـة ونظـم العدالـة اجلنائيـة وإعماهلـا يف عـامل آخـذ         : الشاملة من أجل التحديات العاملية    
 الذي شددت فيـه الـدول األطـراف علـى احلاجـة إىل اتبـاع مجيـع الـدول خلطـط                      ،)٤٢(يف التغري 

عـّرض  ة أمـور، مـن بينـها العوامـل الـيت ت       لية ملنع اجلرمية، تأخـذ يف اعتبارهـا مجلـ         عمل وطنية وحم  
أو املضايقة، بطريقـة شـاملة ومتكاملـة    /جمموعات سكانية وأماكن معينة لقدر أكرب من الغنب و      

  وتشاركية، وأن تستند تلك اخلطط إىل أفضل القرائن املتاحة واملمارسات احلسنة،
تخــذة علــى الــصعيد اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك اعتمــاد إعــالن  باملبــادرات امل وإذ يعتــرف  

، الــذي أبــرز املوقعــون عليــه أمهيــة جعــل املــدن آمنــة وصــاحلة  ٢٠١٠يونيــه /ســولو يف حزيــران
  للمعيشة بالنسبة ألجيال املستقبل،

 حيــال ارتفــاع معــدالت اجلرميــة وتنــامي انعــدام األمــن يف أحنــاء قلقــه عــن وإذ يعــرب  
ا يـؤثر علـى نوعيـة حيـاة سـكان املـدن والبلـدات، وعلـى اسـتدامة مـصادر                     كثرية من العامل، مبـ    

  رزقهم وكرامتهم البشرية،
 إىل تــأثري اجلرميــة والعنــف احلــضريني علــى النــساء واجملموعــات  وإذ يــشري مــع القلــق  

  الضعيفة، مبا يف ذلك أطفال الشوارع والشباب وغريهم،
حلــضري يتــصالن إىل درجــة كــبرية  أن منــع اجلرميــة واألمــان اوإذ يأخــذ يف احلــسبان  

ــة       ــدابري اإلجيابي ــة، وأن الت ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــسياسية واالقت ــسياقات املؤســسية وال بال
  تساهم يف تقليص العنف ليس هذا فحسب، بل ويف تقوية النسيج االجتماعي يف املدن أيضاً،

__________ 
  )٤١(  A/CONF.203/18.  
  .٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٢١ املؤرخ، املرفق، ٦٥/٢٣٠ العامة اجلمعية قرار  )٤٢(  
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خـدرات ومنـع اجلرميـة       ما يقوم به مكتب األمم املتحدة ملراقبة امل        وإذ يضع يف اعتباره     
وجلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أعمــال ميكــن أن يــستند إليهــا برنــامج األمــم املتحــدة  
ــة       ــها كفال للمــستوطنات البــشرية يف الــسياق احلــضري، مــن أجــل حتقيــق أمــور عــدة، مــن بين

  التكامل وتعزيز التضافر،
ه أمانـة برنـامج األمـم املتحـدة          إىل قرار السياسات االستراتيجية الـذي اختذتـ        يشري وإذ  

لـدعم املـدن     ١٩٩٦للمستوطنات البشرية من أجل وضـع برنـامج املـدن األكثـر أمانـاً يف عـام                  
ــامج      يف ــان احلــضري، وإلدراج الربن ــدن ولألم ــة يف امل ــع اجلرمي ــذ اســتراتيجيات ملن  وضــع وتنفي
ــث    يف ــزام الكـ ــة املـــستدامة، واألمـــر الـــذي أفـــضى إىل التـ ري مـــن املـــدن جـــداول أعمـــال التنميـ

بالــشراكات العامليــة واإلقليميــة واحملليــة وتعزيــز مــسامهة برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات    
البشرية بتلك الشراكات وحتسني توفري األمان احلضري، مـن خـالل إنـشاء إطـار عـاملي بـشأن                

  املدن األكثر أماناً والتعاون التكميلي مع الشبكات األخرى املتصلة مبنع اجلرمية،
 الـدول األعـضاء علـى أن تنظـر يف وضـع خطـط فعالـة ملنـع ومواجهـة                  يشجع  - ١  

اجلرميــة احلــضرية علــى الــصعيدين احمللــي والــوطين، وأن تعتمــدها، وتعززهــا حبــسب االقتــضاء،  
لتحقيـــق التنميـــة احلـــضرية املـــستدامة، ولتوطيـــد التنـــسيق بـــني األمـــن واألمـــان والـــسياسات    

  اء مدن أكثر أماناً؛االجتماعية واالقتصادية من أجل بن
 الــدول األعــضاء إىل النظــر يف منــع اجلرميــة، وبــسط األمــان احلــضري    يــدعو  - ٢  

ــدَمج يف التخطــيط احلــضري وسياســات        ــات ت ــا أولوي ــتالحم االجتمــاعي، باعتباره ــز ال وتعزي
  اإلدارة والتسيري؛

 الدول األعضاء إىل أن تنظر يف تطبيـق هنـج مناسـب لكـل منطقـة                 يدعو أيضاً   - ٣  
د رسم سياسـات بـشأن منـع اجلرميـة، وذلـك بوسـائل عـدة، مـن بينـها إيـالء اهتمـام خـاص                 عن

لألحياء احملرومة من االمتيازات، وذلـك مـن أجـل كفالـة الـتالحم االجتمـاعي والـتالحم علـى                    
  ؛مستوى البلد بأمجعه

 برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية أن يقــوم، بالتعــاون   إىليطلــب - ٤  
سيما مكتب األمم املتحـدة ملراقبـة املخـدرات ومنـع            األمم املتحدة ذات الصلة، وال    هيئات   مع

اجلرمية واملنظمات املتخصـصة الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة، بتجميـع أفـضل املمارسـات                 
بـــشأن الـــسياسات والقواعـــد والـــشروط املؤســـسية املتـــصلة مبنـــع اجلرميـــة احلـــضرية يف ســـياق 

تركيـــز علـــى أدوار ومـــسؤوليات ملـــستدامة والتنميـــة احلـــضرية، مـــع ال املـــستوطنات البـــشرية ا
  احلكومات الوطنية والسلطات احمللية يف هذا اجملال من السياسات؛ من كل
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 برنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية إىل العمـل، وفقـاً جلـدول                 يدعو  - ٥  
مــن أجــل مــدن أكثــر أمانــاً  أعمــال املوئــل واخلطــة االســتراتيجية واملؤســسية املتوســطة األجــل   

ــتالحم االجتمــاعي  ، علــى تــضمني قــضية منــع اجلرميــة واألمــ  ٢٠١٣-٢٠٠٨ ان احلــضري وال
  صلب اهتماماته بوصفها مكوناً رئيسياً من مكونات التنمية احلضرية املستدامة؛ يف

 برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــستوطنات البـــشرية إىل حتديـــد األســـباب يـــدعو - ٦  
 اجلرمية والعنف يف املدن، وإىل تعزيز تدابري منع اجلرميـة احلـضرية مـن خـالل               اجلذرية اليت تفسر  

متكني األنـشطة االقتـصادية املنتجـة يف املنـاطق احلـضرية، ومـصادر الـرزق احلـضرية املـستدامة،                    
  يفضي إىل االرتقاء بنوعية احلياة يف املدن؛ مبا

 يضع، يف إطـار برنـامج    برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بأن   يدعو - ٧  
املــدن األكثــر أمانــاً، مــشروعاً ملبــادئ توجيهيــة تتنــاول ســبل الوصــول إىل تــدابري منــع اجلرميــة    
احلضرية وتنفيذها، يف سياق التنمية احلضرية املستدامة، وذلك بناًء علي مشاورات مـع الـدول               

تحــدة ذات الــصلة األعــضاء مبــا يف ذلــك مــن خــالل جلنــة املمــثلني الــدائمني وهيئــات األمــم امل  
  وأصحاب املصلحة املعنيني؛

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية علـى االسـتجابة لطلبـات             يشجع - ٨  
ــيط ورســم            ــن ختط ــه م ــوم ب ــا تق ــه، فيم ــاً لقدرات ــة، تبع ــسلطات احمللي ــن ال ــة م ــساعدة املقدم امل

ــى التن       ــة عل ــأثري اجلرمي ــة، ترمــي إىل احلــد مــن ت ــشطة حملي ــسياسات ومــن أن ــة  لل ــة االجتماعي مي
  واالقتصادية للمدن والبلدات؛

 برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية أن يــستخدم براجمــه  إىليطلــب  - ٩  
اإلقليمية واألقاليميـة كآليـات للنـهوض بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وبـني املـدن يف هـذا                

  ياسات؛اجملال، من خالل تبادل اخلربات وأفضل املمارسات وخيارات الس
 الدول األعضاء وأصحاب املـصلحة الرئيـسيني وهيئـات منظومـة األمـم              يدعو  - ١٠  

ــة إقليميــة إضــافية      املتحــدة ذات الــصلة إىل أن ختــصص، حبــسب االقتــضاء، مــوارد تقنيــة ومالي
وم بـه مـن دعـم للـسلطات احملليـة           ملساعدة برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية فيمـا يقـ         

ات العامــة ملنــع اجلرميــة يف احلــضر ولــدعم املــشاريع التجريبيــة الــيت يقــوم هبــا   تعزيــز الــسياس يف
برنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية الـيت تأخـذ يف اعتبارهـا املنظـور اجلنـساين وتـستند            
إىل اجملموعات املعرضـة للتـضرر يف مجيـع األقـاليم لتقيـيم تـأثري سياسـات وأنـشطة منـع اجلرميـة                       

  يز التنمية احلضرية املستدامة؛احلضرية يف تعز
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 الـــدول األعـــضاء بـــأن تتبـــع وتنفـــذ بـــرامج حـــضرية مدنيـــة متعـــددة  يناشـــد  - ١١  
الثقافات، حسب االقتضاء، ترمي إىل مكافحة العنصرية وكراهية األجانب، واحلد مـن إقـصاء              

املنـصوص  و األقليات واملهاجرين، وتعزز بالتايل من تالحم اجملتمعات احمللية يف املدن على النحـ          
   من إعالن السلفادور؛٤٦الفقرة  عليه يف

ــامج األمــم    يــدعو  - ١٢    الــدول األعــضاء واجلهــات املاحنــة األخــرى أن لتزويــد برن
املتحدة للمستوطنات البشرية، يف حدود املـستطاع، مبـوارد تقنيـة وبـشرية وماليـة لـدعم تنفيـذ                   

  هذا القرار؛
ريــراً عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذا  املــدير التنفيــذي أن يقــدم تق إىليطلــب  - ١٣  

  .القرار إىل جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين
  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

    
  األنشطة القطرية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  :٢٣/١٥القرار     

  
  إن جملس اإلدارة،  
 الـذي أكـد مـن جديـد         ،٢٠٠٥أبريـل   / نيـسان  ٨ املـؤرخ    ٢٠/١٥ إىل قـراره     إذ يشري   

التكامـــل والتـــآزر بـــني وظـــائف برنـــامج األمـــم املتحـــدة للمـــستوطنات البـــشرية التنفيذيـــة  أن
واملعياريــة يــشكل ذخــرية كــربى وميــزة نــسبية هامــة وأقــر بالــدور الــذي تــضطلع بــه املكاتــب   

  اإلقليمية ومديرو برامج املوئل،
، الـــذي طلـــب ٢٠٠٩أبريـــل / نيـــسان٣املـــؤرخ  ٢٢/٩ إىل قـــراره وإذ يـــشري أيـــضاً  

مبقتــضاه إىل برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية أن يــدعم وجــود اإلقليمــي بغــرض    
  تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف تنفيذ برنامج عمله،

 بـشأن   ٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ٢ املـؤرخ    ٦٤/٢٨٩ بقرار اجلمعيـة العامـة       وإذ حييط علماً    
لى نطاق املنظومة الذي أكـدت اجلمعيـة العامـة مبقتـضاه مبـدأ امـتالك زمـام األمـور                    االتساق ع 

ــادرة   وتــويل املــسؤولية، وأحــاط علمــاً بالتقــدم الــذي أح   ــدان الــيت تنفــذ مب ــه البل ــد ”رزت توحي
ــد      “األداء ــل والقواعـ ــات إدارة العمـ ــسيق ممارسـ ــسيط وتنـ ــدف تبـ ــى هـ ــد علـ ــاد التأكيـ ، وأعـ

  ملساءلة والشفافية يف نظام األمم املتحدة اإلمنائي،واإلجراءات لتعزيز الكفاءة وا
  ،جنازات اليت حتققت يف هذا الصدد واإل“عملية توحيد األداء” أمهية وإذ يعي  
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 / كــــانون األول٢٠ املــــؤرخ ٦٥/١٦٥بقــــرار اجلمعيــــة العامــــة  وإذ حيــــيط علمــــاً  
، )املوئـل الثـاين    ( بشأن تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية           ٢٠١٠ ديسمرب

، والــذي نوهــت )موئــل األمــم املتحــدة(وتعزيــز برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية 
ــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية مــن جهــود        ــه برن ــة العامــة مبــا يبذل مبقتــضاه اجلمعي

  ملساعدة البلدان على تضمني جدول أعمال املوئل يف صلب أطرها اإلمنائية،
ــارهوإذ يـــضع    ــتراتيجية    يف اعتبـ ــة العمـــل االسـ ــراء عـــن خطـ ــتعراض النظـ ــر اسـ  تقريـ

ــم املتحــدة للمــستوطنات         ــامج األم ــأن ينظــر برن ــذي أوصــى ب واملؤســسية املتوســطة األجــل ال
البشرية، ضمن مجلة أمور أخـرى، يف تغـيري هيكلـه التنظيمـي جلعلـه أفـضل توافقـاً مـع جمـاالت               

وسطة األجـل، وأن خيـصص أمـواالً كافيـة مـن املـوارد         تركيز اخلطة االستراتيجية واملؤسسية املت    
األساسية للمكاتـب اإلقليميـة لتحـسني التنـسيق علـى املـستويات العامليـة واإلقليميـة والقطريـة،                   

  وأن يوثق اإلجنازات القطرية بصورة منهجية،
 بتقرير األنشطة القطرية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية لعـام          وإذ يرحب   
 الذي يعكس توسع نطاق حافظة الربنـامج ملـا فيـه منفعـة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت           ٢٠١١

  متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال،
 بأمهيـــة األنـــشطة القطريـــة كجـــزء مـــن واليـــة برنـــامج األمـــم املتحـــدة   يقـــر  - ١  

ة للمستوطنات البشرية وبوصفها مكونـاً مركزيـاً مـن مكونـات اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسي                
  املتوسطة األجل واإلطار املعياري والتنفيذي املعزز للربنامج؛

 إىل املدير التنفيذي تعبئة وتكريس موارد أساسية كافية إلعداد وتنفيـذ   يطلب  - ٢  
ورصد وتقييم األنشطة القطرية اليت تتواءم مـع جمـاالت تركيـز اخلطـة االسـتراتيجية واملؤسـسية         

ــسامهة يف أعمــال    ــهاء     املتوســطة األجــل وامل ــد انت ــد الكــوارث وبع ــتعمري بع ــل وال ــادة التأهي إع
  الرتاعات يف البلدان املتضررة؛

 إىل املدير التنفيذي أن يعزز التنسيق والتعـاون بـني الـُشعب فيمـا               يطلب أيضاً   - ٣  
  يتعلق بتحديد وتطوير األنشطة القطرية؛

ــدعم  - ٤   ــشرية يف تقييمــ   ي ــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات الب ات  مــشاركة برن
األمم املتحدة القطرية املشتركة وأطر األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة، باإلضـافة إىل مـسامهته          

  يف عمل أفرقة األمم املتحدة القطرية من خالل مكاتبه اإلقليمية ومديري برامج املوئل؛
ــم املتحــدة       يطلــب  - ٥   ــشطة األم ــرامج وأن ــع ب ــاون م ــذي أن يتع ــدير التنفي  إىل امل

  الصلة على الصعيد القطري؛األخرى ذات 
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ــيم أفـــضل   يطلـــب أيـــضاً  - ٦    إىل املـــدير التنفيـــذي أن يعمـــل علـــى حتـــسني تعمـ
املمارسات والدروس املستفادة من األنشطة القطرية وأن يكفل أن تغذي هذه الدروس العمـل              

  املعياري العاملي للربنامج هبدف تدعيم مساءلته وفعاليته؛
فيــذي أن يعمــل بــصورة منتظمــة علــى حتــديث   إىل املــدير التنيطلــب كــذلك  - ٧  

وثائق الربامج القطرية بالتعاون مع احلكومات املعنية وأفرقة األمم املتحدة القطريـة، وأن يـدعم     
تنظيم املنتـديات احلـضرية الوطنيـة بوصـفها أدوات للحـوار بـشأن الـسياسات وإلذكـاء الـوعي           

ي، وأن حيـيط جلنـة املمـثلني الـدائمني     وبوصفها منابر لإلعداد لـدورات املنتـدى احلـضري العـامل       
  علماً بعمليات التحديث؛

 إىل املــدير التنفيــذي أن يــضع بــرامج دون إقليميــة وإقليميــة وأقاليميــة   يطلــب  - ٨  
باعتبارها آليات لتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك التعاون الثالثـي األطـراف،    

  رسات وخيارات السياسات؛من خالل تبادل اخلرباء، وأفضل املما
 إىل املــدير التنفيــذي أن يــويل االعتبــار الواجــب يف االســتعراض  يطلــب أيــضاً  - ٩  

ــر          ــاءة وأث ــز كف ــسلطات لتعزي ــويض ال ــة وتف ــادة الالمركزي ــة لزي ــب إىل احلاج ــي املرتق التنظيم
  ات؛األنشطة القطرية، مبا يف ذلك ما يتعلق باملكاتب اإلقليمية واخلارجية على شىت املستوي

 مجيع احلكومات القـادرة علـى املـسامهة ماليـاً يف إعـداد وتنفيـذ ورصـد                  يدعو  - ١٠  
  وتقييم األنشطة القطرية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أن تفعل ذلك؛

 إىل املدير التنفيذي أن يقدم تقريراً إىل جملس اإلدارة يف دورتـه الرابعـة               يطلب  - ١١  
  .احملرز يف النهوض باألنشطة القطرية مبا يف ذلك تنفيذ هذا القراروالعشرين، عن التقدم 

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
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  وضع استراتيجية عاملية لإلسكان  :٢٣/١٦القرار     

  
  إن جملس اإلدارة،  
ــة  إذ يـــشري   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــؤرخ ٤٣/١٨١ إىل قـ ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ديـ
  ،٢٠٠٠رت مبوجبه اجلمعية العامة االستراتيجية العاملية للمأوى لعام ، الذي أق١٩٨٨

 املـؤرخ   ١٧/١٣قـرار جلنـة األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية              إىل   وإذ يشري أيضاً    
، الذي طلب مبوجبه إىل املدير التنفيـذي إجـراء اسـتعراض لالسـتراتيجية              ١٩٩٩مايو  /أيار ١٤

  ،)٤٣(ر جدول أعمال املوئل، يف إطا٢٠٠٠العاملية للمأوى لعام 
 من جـدول أعمـال املوئـل، الـيت تـشجع علـى إجـراء                ٦٥الفقرة   وإذ يضع يف اعتباره     

تقييم وتنقـيح دوريـني، حـسب االقتـضاء، لـسياسات اإلسـكان التمكينيـة، هبـدف وضـع إطـار                
  ألنظمة ناجعة وفعالة لتوفري املساكن،

 الـذي أكـد فيـه       ،)٤٤(ضري العاملي  بتقرير الدورة اخلامسة للمنتدى احل     علماً وإذ حييط   
املــشاركون علــى أن حتقيــق املــساواة يف احلــصول علــى الــسكن واخلــدمات احلــضرية األساســية 
يتطلب إحداث حتوالت أساسـية يف سياسـات األراضـي واإلسـكان احلاليـة، وأن هنـاك حاجـة                   

  لنُهج جديدة للتخطيط ومناذج جديدة لتقدمي اخلدمات،
ــ وإذ يرحــب   يت انطلقــت علــى الــصعيد اإلقليمــي، مثــل املــؤمتر الــوزاري   باملبــادرات ال

األفريقــي املعــين باإلســكان والتنميــة احلــضرية، واملــؤمتر الــوزاري آلســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ 
بشأن اإلسكان والتنمية احلـضرية، واالجتمـاع اإلقليمـي للـوزراء والـسلطات الرفيعـة املـستوى           

مريكـا الالتينيـة ومنطقـة الكـارييب، وإذ يعتـرف بالعمـل             املعين باإلسكان والتوسع احلضري يف أ     
الذي اضطلعت به تلك املنتديات حبسباهنا إسهامات قيمة يف زيادة تعزيز املـساواة يف احلـصول          

  على السكن،
ورة جيــدة يعــّد عنــصراً أساســياً   بــأن وجــود قطــاع لإلســكان يعمــل بــص وإذ يعتــرف  

  حتقيق التنمية احلضرية املستدامة، يف

__________ 
 ١٩٩٦نيـه   يو/ حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )املوئـل الثـاين   (مؤمتر األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية        تقرير    )٤٣(  

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة رقم املبيع (

  )٤٤(  HSP/WUF/5/3. 
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على أن ترويج برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية إلسـتراتيجية               يشّدد  وإذ    
إسكان عاملية من شأنه أن يوفر توجيهاً عاماً من ناحية سياسات اإلسـكان الـيت يـتعني تنفيـذها              

  وفقاً للظروف اإلقليمية واحمللية يف سياق التنمية احلضرية املستدامة،
 يقـوم، بالتـشاور مـع احلكومـات، مبـا يف ذلـك               املـدير التنفيـذي أن     إىل يطلب  - ١  

خالل جلنة املمـثلني الـدائمني، وبالتـشاور مـع وكـاالت احلكومـات احملليـة املنفـذة ملـشاريع                 من
ــذ         ــتعراض تنفيـ ــشرية، باسـ ــستوطنات البـ ــدة للمـ ــم املتحـ ــامج األمـ ــا برنـ ــيت ميوهلـ ــكان الـ اإلسـ

   عاملية جديدة لإلسكان؛ستراتيجيةا، ووضع ٢٠٠٠لعاملية للمأوى لعام االستراتيجية ا
م املتحــدة للمــستوطنات البــشرية    احلكومــات إىل دعــم برنــامج األمــ   يــدعو  - ٢  

  االضطالع باملهام املذكورة أعاله؛ يف
 إىل املــدير التنفيــذي أن يأخــذ يف االعتبــار، عنــد وضــع اســتراتيجية       يطلــب  - ٣  

 التحتيـة األساسـية واحلاجـة       إسكان عاملية جديدة حتديات توفري السكن الالئـق املـستدام والـبىن           
إىل دمج سياسات اإلسكان يف استراتيجيات التخطيط احلضري األوسـع نطاقـاً يف اإلجـراءات               

  احلكومية، وربط هذه السياسات بالسياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية األخرى؛
لـس   املـدير التنفيـذي أن يقـدم تقريـراً عـن تنفيـذ هـذا القـرار إىل جم                   إىل يطلب  - ٤  

  .اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين
  

  اجللسة العامة السابعة
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥

    
حتقيق التنمية احلضرية املستدامة مـن خـالل زيـادة فـرص احلـصول                :٢٣/١٧القرار     

بــصورة متكافئــة علــى األراضــي والــسكن واخلــدمات األساســية       
  والبىن التحتية

  
  إن جملس اإلدارة،  
ــة    الإىل إذ يــشري   ــواردتني يف إعــالن األمــم املتحــدة بــشأن األلفي  بتحقيــق )٤٥(غــايتني ال

 مليون شـخص علـى األقـل مـن سـكان األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام          ١٠٠حتسن كبري يف حياة     
ــذين ال  ٢٠٢٠ ــسبة الــسكان ال ــاه الــصاحلة للــشرب      وخفــض ن ــستطيعون احلــصول علــى املي ي

ة املتفـق عليهـا يف خطـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر        ، والغايـ  ٢٠١٥دفع مثنها إىل النصف حبلول عام        أو
__________ 

 .٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٨ املؤرخ ٥٥/٢ قرار اجلمعية العامة انظر  )٤٥(  
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 بتخفــيض نــسبة ســكان العــامل الــذين ال تتــوافر هلــم امليــاه   )٤٦(القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة 
  ،٢٠١٥الصاحلة للشرب ومرافق الصرف الصحي األساسية إىل النصف حبلول 

رب فيهــا  الــيت أعــ،)٤٧(٢٠٠٥ج مــؤمتر القمــة العـاملي لعــام   إىل نتــائوإذ يـشري كــذلك   
رؤساء الدول واحلكومات عن تصميمهم على أمور مـن بينـها حتقيـق حتـسن ملمـوس يف حيـاة                  

، ٢٠٢٠حيـــاء الفقـــرية حبلـــول عـــام  مليـــون شـــخص مـــن ســـاكين األ١٠٠يقـــل عـــن  مـــا ال
ــوفري الــسكن امليــسور       مــع االعتــراف باحلاجــة املاســة إىل تــوفري مزيــد مــن املــوارد مــن أجــل ت

ية املتــصلة باإلســكان، وحتديــد األولويــات بالنــسبة للحيلولــة دون  التكــاليف واهلياكــل األساســ
نشوء األحياء الفقرية، مع حتسينها، وتشجيع تقدمي الـدعم إىل مؤسـسة األمـم املتحـدة للموئـل                  

  واملستوطنات البشرية،
ديـــسمرب / كـــانون األول٢٤ املـــؤرخ ٦٤/٢٣٦ إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة إذ يـــشريو  
كفالـة   (٢٠١٢اف الثالثة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة             ، الذي ُيجمل األهد   ٢٠٠٩

قــق مــن تقــدم حــىت اآلن ومــا تبقــى  جتــدد االلتــزام الــسياسي بالتنميــة املــستدامة؛ وتقيــيم مــا حت 
ــن ــؤمترات القمــة    م ــائج م ــذ نت ــصدي     فجــوات يف تنفي ــستدامة؛ والت ــة امل ــشأن التنمي ــسية ب الرئي

د كـذلك موضـوعني للمـؤمتر، ملناقـشتهما وتـدقيقهما أثنـاء           ، وحيد )للتحديات اجلديدة والناشئة  
االقتصاد األخـضر يف سـياق التنميـة املـستدامة والقـضاء علـى الفقـر؛          : العملية التحضريية، ومها  

  واإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة،
، بشأن إنـشاء    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٨ بتاريخ   ٢٠/٢ إىل قرار جملس اإلدارة      وإذ يشري   
 منــه عــن املنظمــات ٤لــوزاري األفريقــي املعــين باإلســكان والتنميــة احلــضرية، والفقــرة املــؤمتر ا

اإلقليميـــة األخـــرى مثـــل االجتمـــاع اإلقليمـــي للـــوزراء والـــسلطات الرفيعـــة املـــستوى املعنيـــة  
باإلســكان والتوســع احلــضري يف أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب، واملــؤمتر الــوزاري ملنطقــة  

  ادئ املعين باإلسكان والتنمية احلضرية،آسيا واحمليط اهل
 بإعالن باماكو وخطة العمـل اللـذين اعتمـدمها االجتمـاع الـوزاري األفريقـي            وإذ يقر   

، وإعــالن ســولو وخطــة ٢٠١٠نــوفمرب /املعــين باإلســكان والتنميــة احلــضرية يف تــشرين الثــاين 
لثالـث املعـين باإلسـكان والتنميـة     التنفيذ اللذين اعتمدمها املؤمتر الوزاري آلسيا واحمليط اهلـادئ ا      

ــاريخ   ــران ٢٤احلــضرية بت ــه /حزي ــدورة    ٢٠١٠يوني ــه ال ــذي اعتمدت ــرس ال ــوينس آي  وإعــالن ب
__________ 

ــر   )٤٦(   ــؤمتر تقريـ ــا،      مـ ــوب أفريقيـ ــسربغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة املـ ــاملي للتنميـ ــة العـ ــسطسأ/ آب٢٦القمـ  ‐ غـ
، الفـصل األول،    )، والتـصويب  A.03.II.A.1بيـع   رقـم امل   األمـم املتحـدة،      منـشورات  (٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول ٤

 .، املرفق٢القرار 

 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦ الصادر يف ٦١/١ قرار اجلمعية العامة انظر  )٤٧(  
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ــة باإلســكان       ــسلطات الرفيعــة املــستوى املعني ــوزراء وال التاســعة عــشرة لالجتمــاع اإلقليمــي لل
  ،٢٠١٠رب سبتم/ أيلول٣والتوسع احلضري يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بتاريخ 

 منــه، الــذي ٦٧  و٦٥ســيما الفقــرتني   وال،)٤٨( إىل جــدول أعمــال املوئــلوإذ يــشري  
يشجع صـياغة سياسـة إسـكان متكينيـة وتقييمهـا وتنقيحهـا بـصورة دوريـة، حـسب املقتـضى،                     

  بغية إنشاء إطار لنظم إجناز كفؤة وفعالة لإلسكان، باعتبارها أساساً لتوفري املأوى للجميع،
 ٢٠٠١يونيـه   / حزيـران  ٩ املـؤرخ    ٢٥/٢- إىل قـرار اجلمعيـة العامـة د إ         اًوإذ يشري أيـض     

باعتماد اإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديـدة، الـذي وطـدت               
مبوجبه اجلمعية العزم على تعزيز حصول اجلميـع علـى ميـاه الـشرب املأمونـة وتيـسري تـوفري الـبىن                      

خلدمات احلـضرية، مبـا يف ذلـك الـصرف الـصحي املالئـم، وإدارة النفايـات،                 التحتية األساسية وا  
والنقل املستدام، من خالل اإلدارة الشفافة والقابلـة للمـساءلة للخـدمات العموميـة والـشراكات                

  ،تستهدف الربح من أجل توفري هذه اخلدمات مع القطاع اخلاص واملنظمات اليت ال
 كـــــانون ٢٠ املـــــؤرخ ٦٥/١٦٥العامـــــة  إىل قـــــرار اجلمعيـــــة وإذ يـــــشري كـــــذلك  
ــة     ٢٠١٠ديــسمرب /األول ــادئ التوجيهي ــه نــشر وتنفيــذ املب ــة العامــة مبوجب  الــذي أيــدت اجلمعي

الدولية املتعلقة بالالمركزية وإمكانية حصول اجلميـع علـى اخلـدمات األساسـية، الـيت اعتمـدها            
ــه      ــشرية يف قراريــ ــستوطنات البــ ــدة للمــ ــم املتحــ ــامج األمــ ــؤرخ  ٢١/٣جملــــس إدارة برنــ املــ

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ املؤرخ ٢٢/٨  و٢٠٠٧أبريل /نيسان ٢٠
ناغويـا بـشأن    /، يف إطار السنة الدولية للتنـوع البيولـوجي، إىل إعـالن أيـشي             إذ يشري و  

ــؤمتر ال     ــصادر عــن م ــوجي، ال ــوع البيول ــة والتن ــسلطات احمللي ــوجي   ال ــالتنوع البيول ــة املعــين ب قم
، وخطـــة العمـــل بـــشأن ٢٠١٠أكتـــوبر /شرين األول تـــ٢٦ واملـــؤرخ ٢٠١٠املـــدن لعـــام  يف

احلكومات دون الوطنية واملدن والسلطات احمللية األخرى للتنوع البيولوجي، اليت أقرها مـؤمتر              
  ،٢٠١٠أكتوبر /، يف تشرين األول١٠/٢٢األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف مقرره 

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠ؤرخ   امل ٦٥/١٥٣إىل قرار اجلمعية العامة      وإذ يشري أيضاً    
، الــذي يــشجع علــى بــذل جهــد عــاملي لتحقيــق التنميــة املــستدامة مــن خــالل مبــادرة    ٢٠١٠

، الـيت هلـا أمهيـة خاصـة         “٢٠١٥م  محلـة الـسنوات اخلمـس حـىت عـا         : مرافق صحية مـستدامة   ”
ة امليـاه  األحياء الفقرية واملـدن املتناميـة الـيت يـشكل فيهـا سـوء املرافـق الـصحية وعـدم معاجلـ            يف

  املستعملة هتديداً خطرياً للصحة العامة وموارد املياه،

__________ 
 ١٩٩٦ هيونيـ / حزيـران  ١٤‐٣ول،  ، اسـطنب  )املوئـل الثـاين   (مؤمتر األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية        تقرير    )٤٨(  

 .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6بيع رقم املمطبوعات األمم املتحدة، (
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 باحلاجــة إىل التقليــل إىل احلــد األدىن مــن اآلثــار الــسلبية لــتغري املنــاخ علــى  موإذ يــسلّ  
ســيما باحلــد مــن قابليــة الــسكان الفقــراء للتــضرر وزيــادة القــدرات   املــستوطنات البــشرية، وال

  التكّيفية للمدن،
ــشري   ــشرية    إعــالن إىل وإذ ي ــستوطنات الب ــشأن امل ــرة ،)٤٩(اســطنبول ب ــن ٧٥ والفق  م

جدول أعمـال املوئـل، الـيت تـشجع علـى النظـر إىل احلـصول القـانوين علـى األراضـي باعتبـاره                        
تنميـة مـستوطنات بـشرية مـستدامة        شرطاً أساسياً إسـتراتيجياً لتـوفري املـأوى املالئـم للجميـع ول            

  املناطق احلضرية والريفية معاً، يف
 كـــــانون ٢٠ املـــــؤرخ ٦٥/١٦٥ إىل قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة وإذ يـــــشري كـــــذلك  
ــسمرب /األول ــة       ٢٠١٠دي ــم احلمل ــى دع ــات عل ــة احلكوم ــة العام ــه اجلمعي ــذي شــجعت في ، ال

 ٥٩/٢٣٩احلضرية العاملية بوصفها أداة هامة لتدعيم إدارة مسائل األراضي وامللكية، وقرارهـا             
لذي شجعت فيـه اجلمعيـة العامـة احلكومـات علـى             ا ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٢٢املؤرخ  

دعم احلملة العاملية لضمان احليازة واحلملـة العامليـة لـإلدارة احلـضرية بوصـفهما أداتـني هـامتني                   
 لتدعيم إدارة األراضي وحقوق امللكية،

 باملسامهة امللحوظة اليت قدمتها الشبكة العاملية ألداة األراضي اليت ييـسرها            إذ يعترف و  
 األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، يف إقامة الشراكات الرامية إىل اسـتحداث وتنفيـذ              برنامج

أدوات لألراضي على نطاق واسع، ويف مناصرة قضية الفقـراء والفئـات الـضعيفة، مثـل النـساء       
وســاكين األحيــاء الفقــرية، ويف تعزيــز الــسياسات اإلشــتمالية بــشأن األراضــي، ويف اســتحداث 

اليف ومنصفة إلدارة األراضي، تؤكد على الدور االنتقايل اهلام الـذي تؤديـه             نظم ميسورة التك  
  احليازة الوسيطة والنهوج التراكمية،

أن التنمية احلضرية املستدامة ضرورية للبشرية وأنه يـتعني علـى احلكومـات             وإذ يؤكد   
حقــوق أن تــصوغ سياســات مالئمــة وأن تقــوم بتــدخالت متعمــدة لتهيئــة بيئــة متكينيــة لتــوفري  
  احليازة املضمونة وتوفري وإدارة األراضي واإلسكان واخلدمات األساسية والبىن التحتية،

 احلاجـة املاسـة إىل أن تعمـل كـل مـستويات احلكومـات معـاً يف إطـار هنـج                      وإذ يتفهم   
  متماسك بشأن توفري اخلدمات،

  

__________ 
 ١٩٩٦ هيونيـ / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )املوئـل الثـاين   (مؤمتر األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية        تقرير    )٤٩(  

 .، املرفق األول١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6بيع رقم املمطبوعات األمم املتحدة، (
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ارة حـول    باحلوار الذي دار أثناء الـدورة الثالثـة والعـشرين جمللـس اإلد             يرحب  ‐ ١  
التنمية احلضرية املستدامة من خالل التوسع يف فرص احلصول العادل علـى األراضـي والـسكن           

للتنميـة املـستدامة الـذي ســيعقد    واخلـدمات األساسـية، والـذي يـسهم يف مـؤمتر األمــم املتحـدة       
، ويطلب إىل املدير التنفيذي أن يـضمن إحالـة نتـائج احلـوار إىل مكتـب املـؤمتر                   ٢٠١٢عام   يف
   طريق رئيس جملس اإلدارة؛عن

الدورة   بورقة املوضوع املقدمة من املدير التنفيذي بشأن احلوار يف         حييط علماً   - ٢  
التنميـة احلـضرية املـستدامة مـن خـالل توسـيع سـبل              ”الثالثة والعـشرين جمللـس اإلدارة واملعنونـة         

  ؛)٥٠(“احلصول العادل على األراضي والسكن واخلدمات األساسية والبنية التحتية
 إىل املــدير التنفيــذي أن يكفــل، بالتــشاور مــع جلنــة املمــثلني الــدائمني، يطلــب  - ٣  

إشراك برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف العمليـة التحـضريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة               
 للتنمية املستدامة؛

 : احلكومات والشركاء يف جدول أعمال املوئل على ما يلييشجع  ‐ ٤  

راج مــسألة التنميــة احلــضرية املــستدامة يف مــسامهاهتا يف العمليــة التحــضريية إد  )أ(  
) أ (٢٠ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، مبا يف ذلك بشأن املوضوعني احملددين يف الفقـرة               

  ؛٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول٢٤ املؤرخ ٦٤/٢٣٦من قرار اجلمعية العامة 
ة ملشكالت التنمية احلضرية املـستدامة، باالسـتناد        تطوير استجابات استراتيجي    )ب(  

إىل توصـيات جـدول أعمـال املوئـل، واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ونتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي            
، وخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ونتـائج االجتمـاع العـام الرفيـع                ٢٠٠٥لعام  

  ة؛املستوى للدورة الستني للجمعية العام
حــشد التــزام احلكومــات والــشركاء يف جــدول أعمــال املوئــل علــى املــستوى    )ج(  

الدويل والـوطين واحمللـي لتعزيـز الالمركزيـة وحتـسني اإلدارة احلـضرية مـن أجـل توسـيع فـرص                      
احلــصول العــادل علــى األراضــي والــسكن واخلــدمات األساســية والــبىن التحتيــة وعلــى حقــوق  

ــازة املــضمونة جلميــع شــرائح   ــة    احلي اجملتمــع يف ســياق إطــار متكامــل لــإلدارة احلــضرية والتنمي
  احلضرية املستدامة؛

 احلكومــات والــشركاء يف جــدول أعمــال املوئــل، فيمــا يتعلــق   أيــضاً يــشجع  - ٥  
  :بقضايا التخطيط احلضري، والتنقل، وتغري املناخ، والتنوع البيولوجي، على ما يلي

__________ 
  )٥٠(  HSP/GC/23/4. 
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رية مـــن خـــالل تكثيـــف اســـتخدام أن تنظـــر جبديـــة يف زيـــادة الكثافـــة احلـــض  )أ(  
األراضــي، يف إطــار حتــسني التخطــيط احلــضري، كيمــا تــشجع أمنــاط التنميــة الــيت تتــيح تــوفري   

ــشوائي       ــن الزحــف احلــضري الع ــرص العمــل وحتــد م ــد ف ــع وتزي ــسكن للجمي ــل  ال ، لكــي تقل
علـى  تكاليف االستثمار يف البىن التحتية، والتأثري اإليكولوجي للمراكز احلضرية، والطلـب             من

النقل، واستخدام الطاقـة، ولكـي تتغلـب علـى االنقـسام االجتمـاعي املتزايـد والتـشتت املكـاين                 
  وأمناط استخدام األراضي النامجة عن ذلك؛

أن تتـــصدى هلـــذا االنقـــسام االجتمـــاعي مـــن خـــالل دعـــم هنـــوج التخطـــيط   )ب(  
االجتماعيـة  (ملـستدامة   االستراتيجي اليت تسعى إىل حتقيـق التـوازن بـني أبعـاد التنميـة احلـضرية ا                

  استناداً إىل عملية تشاورية واسعة؛) واالقتصادية والبيئية
حمركـات،   أن تدعم النقل العام ونظم النقل اجلماهريي، والنقـل بوسـائط بـال              )ج(  

ــدراجات، إىل جانــب إجــراء حتــسينات يف شــبكات       ــز العــادل للمــشاة وراكــيب ال ــوفري احلي وت
  ة؛الطرق ويف ترابط املناطق احلضري

ــدن،      )د(   ــة حـــصول املـ ــة إىل تيـــسري حتـــسني إمكانيـ ــاالت الدوليـ ــدعو الوكـ أن تـ
وحصول السلطات احمللية واإلقليمية، على التمويل للتخفيـف مـن وطـأة تغـري املنـاخ والتكيـف                  
معه، مع إعطاء األولوية ألكثر البلدان قابلية للتضرر من تغري املناخ، مبـا فيهـا أقـل البلـدان منـواً                     

  رية الصغرية النامية، وأن ترصد التنفيذ املالئم والكامل للمشاريع املمولة؛والدول اجلز
أن تقوم بعمل منسق إلدراج موضوع املدن والتنوع البيولوجي، مبـا يف ذلـك                )ه(  

الغابــات احلــضرية ومنــاطق املــستنقعات احلــضرية، كجــزء ال يتجــزأ مــن اســتراتيجياهتا للتنميــة   
مـع البلـدان الناميـة وسـلطاهتا احملليـة علـى تعزيـز قـدراهتا علـى                  احلضرية املستدامة، وأن تتعـاون      

تعزيز التنوع البيولوجي احلضري وقياسه ورصده ومحايته ووضع اسـتراتيجيات وخطـط عمـل              
  بشأن التنوع البيولوجي احمللي؛

 احلكومـات والـشركاء يف جـدول أعمـال املوئـل، فيمـا يتعلـق                كذلك يشجع  - ٦  
علـى األراضـي والـسكن واخلـدمات األساسـية والـبىن التحتيـة،              خبيارات زيادة فـرص احلـصول       

  :على النظر يف ما يلي
إصــــالح األطــــر التنظيميــــة واملؤســــسية واملــــدونات واملعــــايري والقــــوانني         )أ(  

واملواصفات، عند االقتضاء، ووضع وتنفيذ سياسات ولوائح واستراتيجيات متكينية، مـع إيـالء          
  ة للحماية االجتماعية؛االعتبار للنظر يف تنفيذ نظم شامل
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ــة وكــذلك نظــم التن     )ب(   ــة واملالي ــز قــدرات املؤســسات اإلداري ــذ املــسؤولة  تعزي في
ــة،       عــن ــبىن التحتي ــسكن واخلــدمات األساســية وال توســيع فــرص احلــصول علــى األراضــي وال

  وخصوصاً للفقراء والنساء واملعوقني والفئات الضعيفة األخرى؛
املة وحفز مشاركة الفئات املـستفيدة يف عمليـة         تشجيع اإلدارة احلضرية املتك     )ج(  

ــتعلُّم بعــضها  اختــاذ القــرارات، ودعــم جهــود املــدن والــسلطات احملليــة واإلقل   يميــة لالبتكــار ول
الـــبعض مـــن خـــالل تبـــادل املعلومـــات، واألفكـــار املبتكـــرة، والدرايـــة الفنيـــة، وأفـــضل    مـــن

 األراضـي والـسكن واخلـدمات       املمارسات، للتغلب على التحـديات الـيت تواجههـا يف جمـاالت           
  األساسية والبىن التحتية؛

ــة      )د(   ــسية التمكينيـ ــر املؤسـ ــة واألطـ ــسلطات احملليـ ــة ودور الـ ــشجيع الالمركزيـ تـ
للــشراكات مــع مقــدمي اخلــدمات واجملتمــع املــدين، والتمويــل املــستدام، والــسياسات املناصــرة  

  لجميع؛للفقراء، واالستدامة البيئية، يف تقدمي اخلدمات األساسية ل
 احلكومـات والـشركاء يف جـدول أعمـال املوئـل، فيمـا يتعلـق مبـسائل                  يشجع  - ٧  

  :األراضي، على ما يلي
أن تنفـذ بـرامج لتطـوير سياســات األراضـي وإلصـالح اللـوائح واإلجــراءات،         )أ(  

سني التعامــل مــع تغــري املنــاخ، عنـد االقتــضاء، مــن أجــل حتقيـق التنميــة احلــضرية املــستدامة وحتـ   
  ة ترسيخ التدخالت اخلاصة باألراضي ضمن أطر فعالة إلدارة األراضي؛كفال مع

أن تعزز ضمان احليازة جلميع شرائح اجملتمع من خالل االعتراف بتعـدد نظـم         )ب(  
احليــازة واحترامــه، مــع حتديــد وتــبين أشــكال وســيطة لترتيبــات احليــازة، مبــا يناســب األحــوال   

راضـي وسـجالت األراضـي، إىل جانـب الـنظم التقليديـة             املعيَّنة، وتبين أشكال بديلـة إلدارة األ      
إلدارة األراضــي، وتكثيــف اجلهــود مــن أجــل حتقيــق ضــمان احليــازة يف ظــل أوضــاع مــا بعــد   

  الرتاعات وما بعد الكوارث؛
أن تـــستعرض وتطـــور آليـــات إدارة األراضـــي احلـــضرية، مبـــا يف ذلـــك إدارة    )ج(  

ــضرائبية   التخطــيط املكــاين، ونظــم /وتنظــيم ختطــيط األراضــي  ــنظم ال  معلومــات األراضــي، وال
القائمة على األراضي، بغية تعزيز حقوق احليازة وتوسـيع فـرص احلـصول املـضمون واملـستدام                 

  على األراضي والسكن واخلدمات األساسية والبىن التحتية، وخصوصاً للفقراء والنساء؛
 مبـا يف ذلـك      أن تنشئ آليات لتوسيع قنوات اإليرادات القائمة على األراضي،          )د(  

بتحسني كفـاءات وقـدرات الـسلطات احملليـة واإلقليميـة يف جمـال تقيـيم األراضـي واملمتلكـات                    
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والضرائب عليهـا، هبـدف توليـد إيـرادات حمليـة إضـافية مـن أجـل الـسياسات املناصـرة للفقـراء                 
  ومن أجل متويل تنمية البىن األساسية؛

ل املوئــل، فيمــا يتعلــق   احلكومــات والــشركاء يف جــدول أعمــا أيــضاًيــشجع   - ٨  
  :بقضايا اإلسكان، على ما يلي

  تشجيع إجراء تقييم دقيق ألداء قطاعاهتا اإلسكانية؛  )أ(  
تعزيز السياسات اإلسكانية التمكينيـة، مبـا يف ذلـك مبـادرات حتـسني األحيـاء                  )ب(  

الفقــرية، واإلصــالحات الــيت تيــسر تــوفري حلــول إســكانية ميــسورة التكــاليف ومالئمــة جلميــع  
  الفئات االجتماعية؛

ــن خــالل          )ج(   ــة م ــصادية الوطني ــة االقت ــاع اإلســكان يف التنمي ــسامهة قط ــادة م زي
  إصالحات السياسات واإلصالحات املؤسسية؛

تقدمي الدعم لوضـع اسـتراتيجية إسـكانية عامليـة وعرضـها علـى جملـس اإلدارة                  )د(  
ية واملؤسـسية املتوسـطة األجـل       واجلمعية العامة، على النحو املُجمل يف خطة العمل االسـتراتيج         

  ؛٢٠١٣-٢٠٠٨للفترة 
ــدعو  - ٩   ــة       ي ــة كافي ــوارد مالي ــسامهة مب ــة إىل امل ــدويل واملؤســسات املالي ــع ال  اجملتم

لربنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية وملؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل واملــستوطنات 
ة والبلـدان الـيت متـر اقتـصاداهتا مبرحلـة      البشرية، بغية متكني الربنامج مـن مـساعدة البلـدان الناميـ           

  انتقال من حشد االستثمارات العامة ورأس املال اخلاص لتحقيق التنمية احلضرية املستدامة؛
إىل املدير التنفيذي أن يبلغ جملس اإلدارة، يف دورته الرابعـة والعـشرين        يطلب  - ١٠  

  .بالتقدم احملرز يف تنفيذ هذا القرار
  

  بعةاجللسة العامة السا
  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
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احلـــد مـــن خمـــاطر الكـــوارث الطبيعيـــة والتأهـــب هلـــا والوقايـــة منـــها    :٢٣/١٨القرار     

  والتخفيف من حدهتا كمسامهة يف التنمية احلضرية املستدامة
  

  إن جملس اإلدارة،  
 إزاء عدد الكوارث الطبيعية وحجمها، واخلـسائر الفادحـة    عن قلقه العميق   إذ يعرب   
واح، والعواقب االجتماعية واالقتصادية والبيئية السلبية الطويلة األجـل علـى اجملتمعـات             يف األر 

 الضعيفة يف مجيع أحناء العامل نتيجة تلك الكوارث الطبيعية،

 بالتحديات املتزايدة الـيت حتـّد مـن قـدرات الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة         وإذ يقرّ   
  ارث والتأهب هلا،ومنظومة األمم املتحدة على التصدي للكو

ديـــسمرب / كـــانون األول١٩ املـــؤرخ ٤٦/١٨٢إىل قـــرار اجلمعيـــة العامـــة  وإذ يـــشري  
 بشأن تدعيم تنـسيق املـساعدات اإلنـسانية الطارئـة الـيت تقـدمها األمـم املتحـدة، ويقـر                     ١٩٩١

ا بأمهية القيام فيما يتعلق باحلد من الكوارث الطبيعية والتأهب هلا ومنعها والتخفيف من آثارهـ              
ــة مناســبة، وال    ــة ودولي ســيما أطــر األمــم املتحــدة للمــساعدات    بالعمــل يف حــدود أطــر وطني

 اإلمنائية، وفرق األمم املتحدة القطرية، ووفقاً ملبدأ أمم متحدة واحدة،

بناء قـدرة األمـم واجملتمعـات       : ٢٠١٥-٢٠٠٥ إىل إطار عمل هيوغو      وإذ يشري أيضاً    
كفالــة اعتبــار احلــد : للعمــل، هــي أولويــات  الــذي حــدد مخــس،)٥١(علــى مواجهــة الكــوارث

خطر الكـوارث أولويـة وطنيـة وحمليـة قائمـة علـى قاعـدة مؤسـسية صـلبة للتنفيـذ؛ وحتديـد                        من
خمــاطر الكــوارث وتقييمهــا ورصــدها وتعزيــز اإلنــذار املبكــر؛ ودعــم البحــث العلمــي يف مجيــع  

ات والتعلـيم لبنـاء ثقافـة    جوانب احلد من خماطر الكوارث، واالستفادة مـن املعـارف واالبتكـار        
للــسالمة والقــدرة علــى مواجهــة الكــوارث علــى مجيــع املــستويات؛ واحلــد مــن عوامــل اخلطــر  

 األساسية؛ وتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي هلا بفعالية على مجيع املستويات،

 كـــــانون ٢٠ املـــــؤرخ ٦٥/١٥٧ إىل قـــــرار اجلمعيـــــة العامـــــة وإذ يـــــشري كـــــذلك  
 بــشأن االســتراتيجية الدوليــة للحــد مــن الكــوارث، الــذي دعــت فيــه   ،٢٠١٠ديــسمرب /األول

ى إدمـاج أهـداف إطـار عمـل هيوغـو           اجلمعية العامة أعضاء منظومـة األمـم املتحـدة للعمـل علـ            
  استراتيجياهتا وبراجمها، يف
  

__________ 
  )٥١(  A/CONF.206/6 و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار.  
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 ٢٠١١ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٨ املـؤرخ    ٦٥/٢٦٤إىل قرار اجلمعية العامـة       وإذ يشري   
جلمعية العامة، ضمن مجلة أمـور، إىل حتـديث نظـم اإلنـذار املبكـر وتـدابري        الذي دعت مبوجبه ا   

التأهب للكوارث واحلد من أخطارها علـى مجيـع املـستويات، ودعـت إىل بـذل جهـود تعـاون                    
يــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة  دوليــة إضــافية لتوســيع نطــاق اســتخدام القــدرات الوطنيــة واحملل  

ــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة    أجــل التأهــب للكــوارث ومواجهتــ   مــن ــع ال ها، وحثــت مجي
ومنظومــة األمــم املتحــدة علــى إيــالء االهتمــام بوجــه خــاص حلاجــات ســكان املنــاطق املعرضــة 

  للكوارث الطبيعية،
ــضاً    ــشري أي ــراري جملــس اإلدارة  وإذ ي ــؤرخني ١٩/٩  و١٩/٧ إىل ق ــار٩ امل ــايو / أي م
للمــستوطنات البــشرية يف التقيــيم وإعــادة     املــتعلقني بأنــشطة برنــامج األمــم املتحــدة     ٢٠٠٣

اإلعمــار يف أعقــاب الرتاعــات والكــوارث الطبيعيــة والكــوارث مــن صــنع اإلنــسان، إضــافة إىل 
ــة       ــة ذات الــصلة، علــى تلبي ــه، بالتنــسيق الوثيــق مــع الوكــاالت املتعــددة األطــراف والثنائي عمل

ي الـيت تـضررت مـن الرتاعـات         احتياجات املستوطنات البشرية يف إعادة تعمري البلدان واألراض       
 املسلحة أو من الكوارث األخرى من صنع اإلنسان أو الطبيعية،

ديــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٥٩/٢٣٩ بقــرار اجلمعيــة العامــة وإذ حيـيط علمــاً   
، الذي طلبت مبوجبه اجلمعية العامـة إىل برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية                  ٢٠٠٤

ختـصاصاته، دعــم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلــدان املتـضررة مـن الكــوارث       أن يواصـل، يف حـدود ا  
الطبيعية والطوارئ املعقدة لوضع برامج وقاية وإعادة تأهيل وإعـادة إعمـار مـن أجـل االنتقـال                  

نــامج علــى مواصــلة العمــل عــن كثــب   مــن مرحلــة اإلغاثــة إىل مرحلــة التنميــة، وشــجعت الرب  
 أعضاء منظومة األمم املتحدة، مع

 والـسياسة االسـتراتيجية   ٢٠٠٥أبريـل  / نيـسان ٨ املؤرخ ٢٠/١٧إىل قراره    يشري وإذ  
 بشأن املستوطنات البشرية واألزمة لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية،

، الذي أكد فيه علـى  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ املؤرخ ٢٢/٨ إىل قراره   وإذ يشري أيضاً    
 إطــار تقــدمي اخلــدمات األساســية للجميــع، مبــا يف ذلــك احلاجــة إىل تعزيــز االســتدامة البيئيــة يف

التخطيط احلضري املـستدام، واحلـّد مـن املخـاطر، ونظـم اإلنـذار املبكّـر، واالسـتجابة املناسـبة                    
 للكوارث الطبيعية،

 باإلعالنـات واملبــادرات وااللتزامـات اإلقليميـة، مبــا يف ذلـك إعـالن ســولو      وإذ يـسلِّم   
وزاري الثالــث آلســيا واحملــيط اهلــادئ املعــين باإلســكان والتنميــة       الــذي اعُتمــد يف املــؤمتر الــ   

ــة       ــه وزراء آســيا واحملــيط اهلــادئ املــسؤولون عــن اإلســكان والتنمي احلــضرية، والــذي شــدد في
احلضرية على أمهية تعزيـز التعـاون بـني البلـدان األعـضاء يف تطـوير آليـة للوقايـة مـن الكـوارث                        
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عمــار وإنعــاش املنــاطق املتــضررة    طــوارئ وإعــادة إ وكــذلك لتقــدمي املــساعدة يف حــاالت ال   
 الكوارث ومن األحداث اخلطرية ذات الصلة بتغري املناخ، من

الـشراكات الـيت أقامهـا برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات               وإذ يالحظ مع التقدير     
البــشرية مــع شــىت مؤســسات إدارة الكــوارث واملؤســسات اإلنــسانية، مــن أجــل وضــع وتنفيــذ 

ســيما  حــد مــن القابليــة للتــضرر وإلعــادة اإلعمــار وإعــادة التأهيــل املــستدامني، وال   أنــشطة لل
مذكرة التفـاهم املربمـة بـني برنـامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية وأمانـة االسـتراتيجية              
الدولية لألمم املتحدة للحد مـن الكـوارث والتعـاون يف تنفيـذ احلملـة جلعـل املـدن قـادرة علـى                       

 رث،مواجهة الكوا

توطنات البــشرية أن يــدعم بقــوة،    إىل برنــامج األمــم املتحــدة للمــس   يطلــب  - ١  
حدود واليته، تنفيـذ الـربامج اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة واحملليـة واخلاصـة باملنـاطق                    يف

احلضرية للحد من املخاطر واإلنذار املبكر، ضـمن املعـايري املقـررة، مبـا يف ذلـك إعـداد املبـادئ                  
 هية والربامج التدريبية، ومجع أفضل املمارسات وتعميمها؛التوجي

 ٦٥/١٥٧ إىل املــدير التنفيــذي أن يعــزز، وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة  يطلــب  - ٢  
، العناصــر ذات الــصلة مــن االســتراتيجية املتوســطة ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول٢٠املــؤرخ 

ــشأن ا     ــتراتيجية ب ــسياسة االس ــة املؤســسية، وال ــاين    األجــل واخلط ــيت تع ــشرية ال ــستوطنات الب مل
أزمــات، وضــع الــربامج للحــد مــن املخــاطر والقابليــة للتــضرر واحلــد مــن اآلثــار الالحقــة     مــن

 للكوارث يف املناطق احلضرية؛

 إىل املدير التنفيذي أن يكفل توافر مجيع اآلليات املالية واإلداريـة            يطلب أيضاً   - ٣  
خــارج امليزانيــة، للــتمكني مــن العمــل، يف حــدود الالزمــة، مبــا يف ذلــك املــوارد املخصــصة مــن 

برنامج العمل وامليزانية، وبنـاء علـى طلـب الـدول األعـضاء، علـى نـشر خـرباء حـضريني علـى                       
وجه السرعة يف حدود والية برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، لكي يتـصدوا خلطـر     

ــة اال      حتياجــات املباشــرة يف أعقــاب   الكــوارث الطبيعيــة الوشــيك يف املنــاطق احلــضرية؛ وتلبي
 الكوارث الطبيعية، يف إطار فرق األمم املتحدة القطرية، ووفقاً ملبدأ أمم متحدة واحدة؛

 إىل املــدير التنفيــذي أن يعمــل علــى االرتقــاء مبــستوى الفهــم  يطلــب كــذلك  - ٤  
علـى  واملعرفة ألسباب الكـوارث يف املنـاطق احلـضرية، وبنـاء وتعزيـز قـدرات الـدول األعـضاء                    

مواجهتها، وذلك يف مجلة أمور، مـن خـالل نقـل وتبـادل اخلـربات واملعـارف التقنيـة والـربامج                     
ــة الوصــول إىل معلومــات        ــة يف جمــال احلــد مــن خمــاطر الكــوارث، وإمكاني ــة والتدريبي التعليمي
وبيانات ونظم اإلنذار املبكر ذات الصلة، وتقوية التعاون املؤسسي على الصعد الوطنيـة ودون              

 يمية واحمللية، وتعزيز مشاركة اجملتمع احمللي؛اإلقل
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 برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية علــى تقــدمي املــساعدة   يــشجع  - ٥  
التقنية املتعلقة مبواجهة الكوارث واحلد من خماطر الكوارث واحلد من قابليـة التـضرر احلـضري      

 يـتم مـن خـالل تيـسري     أي كـوارث طبيعيـة وشـيكة وذلـك مـا      للـدول األعـضاء املعرضـة خلطـر    
 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي والتعاون بني املدن؛

ــشجع  - ٦   ــار       ي ــوارد إضــافية، يف إط ــر يف ختــصيص م ــى النظ ــذي عل ــدير التنفي  امل
برنامج العمـل وامليزانيـة ورهنـاً بتـوافر املـوارد، مـن أجـل تقـدمي الـدعم للـدول األعـضاء بـشأن                

 سياسات والدعم املعياري بشأن احلد من خماطر الكوارث؛أعمال املناصرة وال

 احلكومات واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ذات الـصلة، القـادرة علـى               يشجع  - ٧  
نشر وتبادل خرباهتا وجتارهبـا يف تـدابري التخفيـف مـن الكـوارث الطبيعيـة يف املنـاطق احلـضرية،             

أن تقـدم بـذلك مبـا فيهـا رسـم خـرائط             بدعم من برنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية           
لتحديــد مواقــع املخــاطر، ونظــم اإلنــذار املبكــر، والتأهــب إلنقــاذ األرواح، والــربامج الوقائيــة، 

 وأفضل املمارسات، ومعايري التصميم املناسبة؛

احلكومات الـيت هلـا القـدرة واملنظمـات ذات الـصلة علـى تقـدمي                 يشجع أيضاً   - ٨  
لـدان املتـضررة مـن الكـوارث الطبيعيـة والطـوارئ املعقـدة، بنـاء علـى                  املساعدة الـسريعة إىل الب    

 طلبها، فيما تقوم به من جهود إلعادة التأهيل واإلعمار؛

عـــات اجملتمـــع املـــدين ومنظماتـــه  احلكومـــات واجلهـــات املاحنـــة وجممويـــدعو  - ٩  
ة يف تنفيـذ    الصلة والشركات وممثلي القطاع اخلاص ممن تتوفر لديهم القـدرة، إىل املـسامه             ذات

 هذا القرار؛

 إىل املــدير التنفيــذي أن يكفــل تنفيــذ هــذا القــرار مــن خــالل التنــسيق   يطلــب  - ١٠  
ــة      ــة ودون اإلقليمي ــوثيقني مــع املنظمــات والوكــاالت املتعــددة األطــراف واإلقليمي والتعــاون ال

ــة يف إطــا    املناســبة، وال ــة األمــم املتحــدة الوطني تند ر أمــم متحــدة واحــدة؛ وأن يــس  ســيما أفرق
 ذلك إىل االلتزامات واملبادرات اإلقليمية القائمة؛ يف

 إىل املــدير التنفيــذي أن يقــدم تقريــراً عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ هــذا  يطلــب  - ١١  
  .القرار إىل جملس اإلدارة يف دورته الرابعة والعشرين

  
  اجللسة العامة السابعة

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥
  

 080711    080711    11-38496 (A) 

*1138496*


