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11-47122 

*1147122* 
            �    لالرجاء إعادة االستعما

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/66/441( على تقرير اللجنة الثانية ناءب[

  

املوئــل (تنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية    - ٦٦/٢٠٧
موئـل  (وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية       ) الثاين

  )األمم املتحدة
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 وإىل مجيـع   ٢٠١٠ديـسمرب   / كـانون األول   ٢٠ املـؤرخ    ٦٥/١٦٥رها   إىل قرا  إذ تشري   

القــرارات الــسابقة األخــرى املتعلقــة بتنفيــذ نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية  

  ،)األمم املتحدةموئل (وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ) املوئل الثاين(

 ٢٧ املــؤرخ ٢٠١١/٢١االقتــصادي واالجتمــاعي  إىل قــرار الــس وإذ تــشري أيــضا 

  املستوطنات البشرية؛ب املتعلقة وإىل مجيع قرارات الس السابقة األخرى ٢٠١١يوليه /متوز

ــذلك    ــشري ك ــة     وإذ ت ــالن األمــم املتحــدة لأللفي ــوارد يف إع  والوثيقــة )١( إىل اهلــدف ال

ــة ملــؤمتر القمــة العــاملي لعــام    ــق حتــسن   واملتمثــل يف حت)٢(٢٠٠٥اخلتامي ــاةكــبريقي  ١٠٠  يف حي

، واهلـدف الـوارد يف   ٢٠٢٠ األحيـاء الفقـرية حبلـول عـام      سـكان من  على األقل   مليون شخص   

 )٣()“خطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ”(مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املــستدامة  نتــائج خطــة تنفيــذ 

ملأمونـة  خفض نسبة األشـخاص الـذين يتعـذر علـيهم احلـصول علـى ميـاه الـشرب ا             واملتمثل يف   

  ،٢٠١٥وخدمات املرافق الصحية إىل النصف حبلول عام 
_______________ 

 .٥٥/٢انظر القرار  )١(

  .٦٠/١انظر القرار  )٢(

ــا،     )٣( ــة املـــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـــوب أفريقيـ ــاملي للتنميـ ــة العـ  -أغـــسطس / آب٢٦تقريـــر مـــؤمتر القمـ
ــول ٤ ــبتمرب /أيل ــم امل    (٢٠٠٢س ــم املتحــدة، رق ــشورات األم ــع من ــصويبA.03.II.A.1بي ــصل األول، ) والت ، الف

  .، املرفق٢ القرار
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 واإلعـالن املتعلـق باملـدن واملـستوطنات البـشرية      )٤( إىل جدول أعمال املوئـل وإذ تشري   

 وتوافــق آراء مــونتريي للمــؤمتر )٣( وخطــة جوهانــسربغ للتنفيــذ)٥(األخــرى يف األلفيــة اجلديــدة

  ،)٦(الدويل لتمويل التنمية

 إزاء استمرار تزايـد عـدد سـكان األحيـاء الفقـرية يف العـامل علـى         قلقهاوإذ تعرب عن   

 ١٠٠الــرغم مــن بلــوغ غايــة اهلــدف اإلمنــائي لأللفيــة املتمثلــة يف حتقيــق حتــسن كــبري يف حيــاة   

  ،٢٠٢٠مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقرية حبلول عام 

 املعـين لجمعية العامـة  للرفيع املستوى لالجتماع العام ا  بالوثيقة اخلتاميةوإذ حتيط علما  

 رؤســاء الــدول    فيهــا  تعهــد الــيت ) ك (٧٧ الفقــرة  ســيما  ال، و)٧(األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  ب

واحلكومــات بالعمــل مــن أجــل إجيــاد مــدن خاليــة مــن األحيــاء الفقــرية، مبــا يتجــاوز األهــداف  

م بــدعم كــاف مــن احلاليـة، عــن طريــق احلــد مــن عــدد ســكان األحيـاء الفقــرية وحتــسني حيــا  

اســتراتيجيات التخطــيط احلــضري الوطنيــة مبــشاركة مجيــع   وحتديــد أولويــات اتمــع الــدويل، 

أصحاب املصلحة، وتعزيز حـصول سـكان األحيـاء الفقـرية علـى حنـو متكـافئ علـى اخلـدمات                   

زيـز  العامة، مبا يف ذلك الصحة والتعليم والطاقة واملياه واملرافق الـصحية واملـأوى املناسـب، وتع               

ــدمي        ــى مواصــلة تق ــل األمــم املتحــدة عل ــشجع موئ ــستدامة، وإذ ت ــة واحلــضرية امل ــة الريفي التنمي

  املساعدة التقنية الالزمة،

ــضا    ــل األمــم املتحــدة   وإذ حتــيط علمــا أي ــرار جملــس إدارة موئ ــؤرخ ٢٣/٩ بق  ١٥ امل

اة قـاطين   االسـتراتيجيات واألطـر العامليـة والوطنيـة لتحـسني حيـ           ” املعنون   ٢٠١١أبريل  /نيسان

  ،)٨(“األحياء الفقرية مبا يتجاوز غاية األهداف اإلمنائية لأللفية

ــسلم   ــوع      وإذ ت ــصحر وفقــدان التن ــاخ والت ــري املن ــك تغ ــا يف ذل ــي، مب ــدهور البيئ ــا للت  مب

   املستوطنات البشرية،يف آثار سلبيةالبيولوجي، من 

_______________ 

 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤-٣سـطنبول،   ، ا )املوئل الثاين (وطنات البشرية   تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمست     )٤(
  .، املرفق الثاين١، الفصل األول، القرار )A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (

  .، املرفق٢٥/٢-القرار دإ )٥(

منـشورات األمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢-١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكـسيك،         )٦(
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 

 .٦٥/١انظر القرار  )٧(

ــسادسة والــ    :انظــر )٨( ــدورة ال ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي ــم  الوث ، املرفــق، )A/66/8 (٨ستون، امللحــق رق
  .باء الفرع
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املتحـدة، يف نطـاق    باملسامهة املهمـة الـيت يقـدمها موئـل األمـم          وإذ ترحب مع التقدير     

 مـن   واليته، يف زيـادة فعاليـة االنتقـال مـن اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ إىل االنتعـاش والـتعمري                     

  يف اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت،أيضا ، ومبشاركته حيث التكلفة

 موئــل األمــم املتحــدة يف تنفيــذ خطتــه االســتراتيجية حيــرزه بالتقــدم الــذي وإذ ترحــب  

 غـري   وكالـة ، وباجلهود اليت يبـذهلا، بوصـفه        ٢٠١٣-٢٠٠٨ املتوسطة األجل للفترة     واملؤسسية

مقيمة، يف مساعدة البلدان املستفيدة من الربامج علـى إدمـاج جـدول أعمـال املوئـل يف صـلب                  

  أطرها اإلمنائية،

 بعــرض حكومــة إيطاليــا ومدينــة نــابويل استــضافة الــدورة الــسادسة وإذ ترحــب أيــضا  

  ،٢٠١٢سبتمرب / أيلول٧ إىل ١من يف الفترة العاملي للمنتدى احلضري 

 وميكـن التنبـؤ ـا ملؤسـسة األمـم املتحـدة          كافيـة  مـسامهات ماليـة      بأن توفري  وإذ تسلم   

لكفالة التنفيـذ علـى الـصعيد العـاملي، يف الوقـت      ال يزال ضروريا  للموئل واملستوطنات البشرية    

وئل واإلعالن املتعلق باملـدن واملـستوطنات       املناسب وبصورة فعالة وملموسة، جلدول أعمال امل      

املتفــق عليهــا باملوضــوع البــشرية األخــرى يف األلفيــة اجلديــدة واألهــداف اإلمنائيــة ذات الــصلة 

  دوليا،

ــا    ــيط علمـ ــدة    وإذ حتـ ــم املتحـ ــل األمـ ــس إدارة موئـ ــرار جملـ ــؤرخ ٢٣/١٠ بقـ  ١٥ املـ

مم املتحدة للمـستوطنات البـشرية   األنشطة املستقبلية لربنامج األ   ” املعنون   ٢٠١١أبريل  /نيسان

يف جمــال االقتــصاد احلــضري واآلليــات املاليــة لالرتقــاء باملنــاطق احلــضرية وتــوفري اإلســكان          

  ،)٨(“واخلدمات األساسية للفقراء يف املناطق احلضرية

ذي  الــ٢٠٠٩مرب ديــس/ كــانون األول٢١ املــؤرخ ٦٤/٢٠٧ إىل قرارهــا وإذ تــشري  

 املـؤرخ  ٢٢/١أحاطت فيـه علمـا بتوصـية جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة الـواردة يف قـراره                      

، وطلبت إىل األمني العام، بعد أن نظـرت يف مـسألة عقـد مـؤمتر ثالـث      ٢٠٠٩أبريل  /نيسان ٣

 ، أن ٢٠١٦يف عـام    ) املوئـل الثالـث   (لألمم املتحدة معين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة        

قريرا عن تلك املـسألة، بالتعـاون مـع جملـس اإلدارة، لكـي تنظـر فيـه يف دورـا الـسادسة                      يعد ت 

  والستني،

 الذي شجعت فيـه األمـني العـام علـى أن ينظـر،       ٦٥/١٦٥ إىل قرارها    وإذ تشري أيضا    

بالتشاور مـع جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة ومـن خـالل املناقـشات مـع مجيـع الـشركاء يف                        

ــال املو  ــة  جــدول أعم ــل اإلســكان  ” موضــوعي إدراجئــل يف إمكاني التحــضر ”  و“نظــم متوي

  ،العملية التحضريية للموئل الثالثيف  “املستدام
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 )٩( بتقارير األمني العام عـن التنفيـذ املنـسق جلـدول أعمـال املوئـل               حتيط علما    - ١  

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

 وعــن مــؤمتر األمــم املتحــدة  )١٠()املتحــدة موئــل األمــم(البــشرية  للمــستوطنات املتحــدة األمــم

  ؛)١١()املوئل الثالث(الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة 

 ١٩٩٦  و١٩٧٦(، متـشيا مــع دورة العقــدين  ٢٠١٦ أن تعقــد يف عــام تقـرر   - ٢  

ــا لألمــم امل ) ٢٠١٦ و ــا باإلســكان والتنميــة احلــضرية املــستدامة   مــؤمترا ثالث املوئــل (تحــدة معني

جـدول أعمـال حـضري      ”لتنشيط االلتزام العاملي بالتحضر املستدام يركـز علـى تنفيـذ            ) الثالث

 واإلعــالن املتعلــق باملــدن واملــستوطنات البــشرية  )٤( يــستند إىل جــدول أعمــال املوئــل “جديــد

املتفق عليها دوليـا، مبـا    باملوضوع   واألهداف اإلمنائية ذات الصلة      )٥( األلفية اجلديدة  األخرى يف 

 وإعـالن جوهانـسربغ بـشأن التنميـة     ،)١(فيها األهداف الواردة يف إعالن األمـم املتحـدة األلفيـة          

ومــؤمترات القمـــة  الرئيــسية   ونتــائج املـــؤمترات  )٣(للتنفيــذ  وخطــة جوهانـــسربغ  )١٢(املــستدامة 

  املتحدة؛ عقدها األممتاألخرى اليت 

 املقـرر مؤمتر األمـم املتحـدة املقبـل للتنميـة املـستدامة       يف هذا الصدد بأمهية  تقر  - ٣  

  ؛٢٠١٢يونيه /ران حزي٢٢ إىل ٢٠ يف الفترة من ،عقده يف ريو دي جانريو، الربازيل

 استفادة كاملـة مـن      ةعملية التحضريي ال املؤمتر و   يستفيد  أن  ضرورة  على تشدد  - ٤  

ــات امل ــا االجتماع ــها  خطــط هل ــق مواءمت ــع  عــن طري ــ م ــسة   دورتال ــشرين واخلام ــة والع ني الرابع

ــشرين ــس إدارة  والع ــلل ــم املتحــدة موئ ــع ، و األم ــدى    م ــسابعة للمنت ــسادسة وال ــدورتني ال ال

املي، وتشجع املؤمترات الوزارية اإلقليمية العادية بشأن اإلسكان والتنمية احلـضرية         احلضري الع 

 عة يفضــاودعــم أنــشطة العمليــة التحــضريية،  ى لــع  األخــرىةعنيــواجتماعــات فــرق اخلــرباء امل

 نايكفاءة وفعاليـة وحتـس   أكثرعلى حنو  ةعملية التحضرييالتتم   املؤمتر و  يعقداعتبارها ضرورة أن    

 ؛ مفتوحني أمام اجلميعوأن يكونا

_______________ 

  .A/66/326انظر  )٩(

)١٠( A/66/281.  

)١١( A/66/282.  

ــا،        )١٢( ــوب أفريقيـ ــستدامة، جوهانـــسربغ، جنـ ــة املـ ــؤمتر العـــاملي للتنميـ ــر املـ  ٤ -أغـــسطس / آب٢٦تقريـ
ــبتمرب/أيلـــول  الفـــصل األول، ،)لتـــصويب واA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع   (٢٠٠٢ سـ
  .املرفق ،١ القرار
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مـؤمتر ثالـث لألمـم املتحـدة معـين       يف نطـاق  ٢٠١٢نظر قبل اية عـام     التقرر    - ٥  

بـأكثر   هتنظيمـ و ه وشـكل   عقـده  وطرائـق  )املوئـل الثالـث   (باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة     

 ؛ كفاءة وفعاليةالطرق

  يف منـصب   مـم املتحـدة   أل األمني العام إىل تعيني املـدير التنفيـذي ملوئـل ا           دعوت  - ٦  

عمـل  ال وملؤمتر األمم املتحـدة الثالـث املعـين باإلسـكان والتنميـة احلـضرية املـستدامة             األمني العام   

 ؛ األمم املتحدةظومةنم اسم ببصفته منسقا

ي، وفقـا لتـشريعاا    حتصإىل أناحلكومات والسلطات اإلقليمية واحمللية      تدعو  - ٧  

 أن تـضع  ، وإىلاألحيـاء الفقـرية يف بلـداا وأقاليمهـا ومناطقهـا احلـضرية          سـكان    عـدد    الوطنية،

أهــدافا وطنيــة وإقليميــة وحمليــة واقعيــة وطوعيــة،   ،ذلــك، بنــاء علــى بــدعم مــن اتمــع الــدويل

متـشيا   األحياء الفقرية سكان يف حياة  كبري، من أجل إحداث حتسن      ٢٠٢٠تتحقق حبلول عام    

 ؛)٨(٢٣/٩مم املتحدة مع قرار جملس إدارة موئل األ

املتحــدة أن يقــدم، يف حــدود ميزانيتــه احلاليــة ومتــشيا مــع   موئــل األمــم تــدعو  - ٨  

خطته االسـتراتيجية     أو ٢٠١٣-٢٠٠٨خطته االستراتيجية واملؤسسية املتوسطة األجل للفترة       

الراغبـة يف  الـسلطات اإلقليميـة واحملليـة    احلكومات و الالحقة، املساعدة التقنية واالستشارية إىل      

تقدير أعداد السكان واالجتاهات السكانية يف األحيـاء الفقـرية لـديها، ووضـع أهـداف طوعيـة                   

ــام    ــة لع ــة وحملي ــة وإقليمي ــة    ٢٠٢٠وطني ــة وحملي ــة وإقليمي  وإعــداد اســتراتيجيات وخطــط وطني

ج للنـهوض باألحيـاء الفقـرية    لتجنب نشوء األحياء الفقرية وللنهوض ا، وصياغة وتنفيـذ بـرام         

 وأن يقـــدم تقـــارير دوريـــة إىل جملـــس اإلدارة ، ورصـــد التقـــدم احملـــرز يف التنفيـــذ،ولإلســـكان

 واجلمعية العامة؛

بالتقدم الذي أحرزه موئل األمم املتحدة يف تنفيذ خطته االسـتراتيجية         ترحب  - ٩  

ــرة     اســتعراض تنتاجا، وحتــيط علمــا باســت ٢٠١٣-٢٠٠٨واملؤســسية املتوســطة األجــل للفت

خلطـة الـذي قدمـه إىل جملـس إدارة موئـل األمـم املتحـدة يف دورتـه الثالثـة               تنفيذ ا منتصف املدة ل  

 ؛)١٣(والعشرين

ــى   تـــشجع  - ١٠   ــل علـ ــلة العمـ ــى مواصـ ــدة علـ ــم املتحـ ــل األمـ ــداد موئـ ــة  إعـ  اخلطـ

ة  بالتــشاور مــع جلنــة املمــثلني الــدائمني، وبطريقــة منفتحــ٢٠١٩-٢٠١٤  للفتــرةاالســتراتيجية

 اليت تشملها اخلطة؛ واقعية وقابلة للتحقيق للفترة اضع أهدافليوشفافة، 

_______________ 

)١٣( HSP/GC/23/5/Add.3. 
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 إدارة برنـامج األمـم       هيكل ن استعراض بشأ بتقرير املدير التنفيذي     يط علما حت  - ١١  

دفـع هـذه العمليـة قـدما،     ى لـ ع، وتشجع موئل األمم املتحـدة    )١٤(املتحدة للمستوطنات البشرية  

شـفافيته  مـستوى     نيدائمني، مـن أجـل مواصـلة طريقهـا حنـو حتـس            بالتعاون مع جلنـة املمـثلني الـ       

 ته؛ وفعاليته وكفاءةمساءلخضوعه للو

 يف قــراره الطلــب الــذي تقــدم بــه جملــس إدارة موئــل األمــم املتحــدة    تالحــظ  - ١٢  

ادة مـن العمليـات   يعمد املدير التنفيذي، يف سياق االستناد إىل الدروس املستف       لكي   )٨(٢٣/١٠

التجريبية للتمويل األويل الواجب السداد ومـن بـرامج مرفـق حتـسني األحيـاء الفقـرية، إىل نقـل              

 مـن أعمــال يف ميـدان متويـل املــستوطنات    موئـل األمــم املتحـدة  يــضطلع بـه   مـا جمـال التركيـز في  

قــاء باملنــاطق البــشرية حنــو تعزيــز جــه املعياريــة إزاء االقتــصاد احلــضري وتعزيــز التمويــل لالرت 

احلضرية وتوفري اإلسكان واخلدمات األساسية للفقراء يف املناطق احلـضرية مـع مراعـاة التـوازن                

تـشاور مـع   وأن خيتـار، بال  كـن مي  مـا ستكـشف بأسـرع  ه بـأن ي ، وكذلك طلب  اجلغرايف واإلقليمي 

إلقـراض   منوذج شراكة مع مؤسسات التمويل اإلمنائي، من أجل تـوفري ا           جلنة املمثلني الدائمني،  

والضمان واخلدمات االستشارية املالية يف املستقبل يف جمايل االرتقاء باملنـاطق احلـضرية ومتويـل               

 اإلسكان؛

ــشجيعه كــررت  - ١٣   ــم املتحــدة   ات ــل األم ــى  موئ ــه   يأن عل واصــل، يف حــدود واليت

تعاونــه ، ٢٠١٣-٢٠٠٨ املتوســطة األجــل للفتــرة خطتــه االســتراتيجية واملؤســسيةومتــشيا مــع 

 بـدور تكميلـي     االضـطالع م بشأن املسائل املتعلقة باملدن وتغري املنـاخ، وعلـى أن يواصـل              القائ

يف املسائل املتصلة بتغري املنـاخ يف منظومـة األمـم املتحـدة، وخباصـة يف التـصدي لـضعف املـدن                  

ــام مبزيــد مــن العمــل      ــها القي ــاخ، بوســائل من  والتوســع يف املتعلــق بوضــع املعــايري أمــام تغــري املن

دة التقنية اليت يقـدمها للبلـدات واملـدن يف العمـل الـذي تـضطلع بـه علـى الـصعيد احمللـي                        املساع

للحد من انبعاثات غازات الدفيئة من املناطق احلضرية وللتكيـف مـع تغـري املنـاخ، مـع التركيـز                

 والـسكان املعرضـني   احلـضر على سـكان احلـضر املستـضعفني وسـكان األحيـاء الفقـرية وفقـراء               

 للمخاطر؛

ــت املناســب       تؤكــد  - ١٤   ــم املتحــدة إجــراءات يف الوق ــل األم ــة أن يتخــذ موئ  أمهي

للتصدي للكـوارث الطبيعيـة وللكـوارث الـيت يتـسبب يف حـدوثها البـشر، وخـصوصا يف إطـار           

 العمــل الــذي يــضطلع بــه لتلبيــة االحتياجــات اخلاصــة بالــسكن واهلياكــل األساســية يف مرحلــة  

 والتنفيـذي   املتعلـق بوضـع املعـايري      عـن طريـق عملـه        بعـد الكـوارث ومـا بعـد انتـهاء الـرتاع،            ما

_______________ 

)١٤( HSP/GC/23/2/Add.1. 
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كجزء من األنشطة املستمرة بـدءا مـن اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ إىل االنتعـاش وإىل التنميـة              

 احلضرية عن طريق ختطيط املدن على حنو فعال؛

وتنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالالمركزيــة وتعزيــز   لنــشر ادعمهــ كــررت  - ١٥  

 الــيت صول اجلميــع علــى اخلــدمات األساســيةحملليــة، واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة حبــالــسلطات ا

ــدة يف    ــم املتحـ ــل األمـ ــس إدارة موئـ ــدها جملـ ــقراراعتمـ ــؤرخ ٢١/٣ هيـ ــسان ٢٠ املـ ــل /نيـ أبريـ

ــسان ٣ املــؤرخ ٢٢/٨  و)١٥(٢٠٠٧ ــل /ني ــوايل، و )١٦(٢٠٠٩أبري ــى الت ــدها يف  ، عل أعــاد تأكي

 ؛)٨(٢٠١١يل أبر/نيسان ١٥ املؤرخ ٢٣/١٢قراره 

 اجلهات املاحنة واملؤسسات املالية الدولية إىل املـسامهة بـسخاء يف موئـل            تدعو  - ١٦  

 املاليــة املقدمــة إىل مؤســسة األمــم املتحــدة للموئــل  التربعــاتاألمــم املتحــدة عــن طريــق زيــادة  

 تئماين للميــاه والــصرف الــصحي واملــستوطنات البــشرية، مبــا يف ذلــك التــربع للــصندوق االســ  

ــات      ــدعو احلكوم ــتقين، وت ــاون ال ــتئمانية للتع ــصناديق االس ــة  ووال ــات املعني ــيت  اجله األخــرى ال

تقــدمي متويــل متعــدد الــسنوات ميكـــن التنبــؤ بــه وزيــادة التربعــات غــري املخصـــصة          بوســعها  

 ؛ إىل أن تفعل ذلكحمددة ألغراض

معية العامة يف دورا السابعة والـستني   إىل األمني العام أن يقدم إىل اجل     تطلب  - ١٧  

 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛

 البنــد أن تــدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورا الــسابعة والــستني  تقــرر  - ١٨  

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

  .“)موئل األمم املتحدة(بشرية األمم املتحدة للمستوطنات ال

  ٩١اجللسة العامة 

  ٢٠١١ ديسمرب/ كانون األول٢٢

  

_______________ 

، املرفـق األول،  )A/62/8 (٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم        :انظر )١٥(
 .باء الفرع

  .املرفق األول، الفرع باء، )A/64/8 (٨الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )١٦(


