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  الدورة التاسعة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول األعمال ٢٠البند 
تنفيـــذ نتـــائج مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للمســـتوطنات 
البشرية (املوئل الثاين) وتعزيز برنامج األمم املتحدة 

        للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)
  *: مشروع قرارمتعددة القوميات) - بوليفيا (دولة     

    
تنفيذ نتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين) وتعزيـز             

  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)
  

  ،إن اجلمعية العامة  
ومـؤمتر األمـم املتحـدة     )١(إىل نتائج مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية إذ تشري  

  ،)٢(البشرية (املوئل الثاين)الثاين للمستوطنات 
إىل قرارات اجلمعية العامـة املتعلقـة بتنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة         وإذ تشري أيضاً  

ــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية       ــز برن ــاين) وتعزي ــل الث للمســتوطنات البشــرية (املوئ

__________ 
  والصني. ٧٧باسم الدول األعضاء يف األمم املتحدة أعضاء جمموعة الـ   *  

حزيران/يونيـه   ١١ ‐أيار/مـايو   ٣١تقرير املوئل: مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، فانكوفر، انظر   )١(  
  .، والتصويب)A.76.IV.7(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ١٩٧٦

 ١٩٩٦حزيران/يونيـه   ١٤‐٣سـطنبول،  اتقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)،  انظر  )٢(  
  .)A.97.IV.6(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع 
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اتـه ذات الصـلة بالتنفيـذ    (موئل األمم املتحدة) وقرارات اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومقرر
  املنسق جلدول أعمال املوئل،

املـــؤرخ  ٢٠١٤/٣٠إىل قـــرار اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  كـــذلك وإذ تشـــري  
الـذي اختـذه اجمللـس بشـأن املسـتوطنات البشـرية، يف دورتـه املوضـوعية          ٢٠١٤متوز/يوليه  ٢٥

  ،٢٠١٤لعام 
ــا وإذ تشـــــري     ٢٠٠٩كـــــانون األول/ديســـــمرب  ٢١املـــــؤرخ  ٦٤/٢٠٧إىل قراراهتـــ

ــؤرخ  ٦٥/١٦٥ و ــمرب   ٢٠املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٦/٢٠٧ و ٢٠١٠كـ ــانون  ٢٢املـ كـ
 ٦٨/٢٣٩و  ٢٠١٢كــانون األول/ديســمرب  ٢١املــؤرخ  ٦٧/٢١٦ و ٢٠١١األول/ديســمرب 

الـيت تتنـاول فيهـا مسـألة عقـد مـؤمتر ثالـث لألمـم          ،٢٠١٣كـانون األول/ديسـمرب    ٢٧املؤرخ 
  ث)،بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثال ٢٠١٦املتحدة يف عام 

ملــؤمتر األمــم “ املســتقبل الــذي نصــبو إليــه”الوثيقــة اخلتاميــة املعنونــة  وإذ تعيــد تأكيــد  
ــن         ــرة م ــل يف الفت ــو دي جــانريو، الربازي ــد يف ري ــذي عق ــة املســتدامة ال إىل  ٢٠املتحــدة للتنمي

املتعلقـــــة باملـــــدن  ١٣٧إىل  ١٣٤رات مـــــن وخباصـــــة الفقـــــ ،)٣(٢٠١٢حزيران/يونيـــــه  ٢٢
املستدامة، اليت تعترب املدن حمركات للنمو االقتصادي ميكـن أن تسـهم يف    واملستوطنات البشرية

حسـن ختطيطهـا وتطويرهـا بطـرق     مـىت مـا أُ   وبيئيـاً  واجتماعيـاً  قيام جمتمعات مستدامة اقتصـادياً 
  شؤوهنا،  منها اتباع هنج متكاملة يف ختطيطها وإدارة

حــرز يف تنفيــذ إعــالن إســطنبول بشــأن     بأنــه رغــم التقــدم الكــبري الــذي أُ    وإذ تقــر   
ــل  )٤(املســتوطنات البشــرية  ــا زالــت هنالــك حتــديات م   ،)٥(وجــدول أعمــال املوئ ــم ل التوســع ث

احلضري السريع يف أرجـاء عديـدة مـن العـامل النـامي، واسـتمرار ارتفـاع عـدد سـكان األحيـاء           
تعــرض املســتوطنات البشــرية لآلثــار الســلبية النامجــة عــن تــدهور  احلضــرية الفقــرية يف العــامل، و

البيئة، مبا يف ذلك تغري املناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتزايـد هشاشـة املسـتوطنات    
  ارث النامجة عن األنشطة البشرية،احلضرية يف مواجهة الكوارث الطبيعية والكو

حمفــل عــاملي  أبــرز هأنــب وتســلِّم مليللمنتــدى احلضــري العــاوإذ تكــرر تأكيــد دعمهــا   
ــة         ــة غــري احلكومي ــة واجلهــات املعني ــادة احلكومــات احمللي ــرري السياســات وق ــني مق للتحــاور ب

__________ 
  ، املرفق.٦٦/٢٨٨القرار   )٣(  
 ١٩٩٦ن/يونيــه حزيرا ١٤‐٣تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية (املوئــل الثــاين)، اســطنبول،     )٤(  

  ، املرفق األول.١)، الفصل األول، القرار A.97.IV.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
  املرجع نفسه، املرفق الثاين.  )٥(  
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واخلرباء املمارسني يف ميدان املستوطنات البشرية، وإذ تعرب عـن تقـديرها الستضـافة حكومـة     
، ٢٠١٤ نيسـان/أبريل  ١١ىل إ ٥ني دورة املنتـدى السـابعة يف الفتـرة مـن     ديِكولومبيا ومدينة ِم

 ،بلداً ١٤٠شخص من أزيد من  ٢٢ ٠٠٠اليت حضرها أكثر من 

، الـيت طلبـت فيهـا اجلمعيـة     ٦٨/٢٣٩من قرار اجلمعيـة العامـة    ٩إىل الفقرة وإذ تشري   
التحضريية للموئل الثالث خبربات منظومـة   أن يستعني يف العمليةالعامة إىل األمني العام للمؤمتر 

األمم املتحدة قاطبة، مبا يف ذلـك اللجـان اإلقليميـة وسـائر املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون        
 ،اإلقليمية املعنية

لترويج التبـاع  يف سبيل ا تبذهلا اليت هوداجلالتزام الدول األعضاء وإىل  أيضاً شريوإذ ت  
  مدن ومستوطنات حضرية مستدامة،هنج متكامل يف ختطيط وبناء 

على أمهية مشاركة مجيع اجلهـات املعنيـة، مبـا فيهـا السـلطات احملليـة، علـى        وإذ تشدد   
  ،نطاق واسع يف النهوض بالتوسع احلضري املستدام واملستوطنات املستدامة

 ،)٦(األمـني العـام عـن التنفيـذ املنسـق جلـدول أعمـال املوئـل         يرربتق علماً حتيط  - ١  
ر األمني العام عن تنفيذ نتائج مؤمتر األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين)       وتقري

  ؛)٧(وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم املتحدة)
بتقريــر اللجنـــة التحضـــريية ملــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين    حتــيط علمـــاً أيضـــاً   - ٢  

األوىل، وتؤيـد توصـيتها بـأن     ادورهتـ  عـن املستدامة (املوئل الثالث)  باإلسكان والتنمية احلضرية
  ؛٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٦ إىل ١٤ الفترة من عقد الدورة الثانية للجنة التحضريية يفُت

الفريـق   بتقريـر  اجلمعيـة العامـة   الـذي رحبـت فيـه    ٦٨/٣٠٩إىل قرارهـا   تشري  - ٣  
أن يكـون مقتـرح الفريـق    وقررت  العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة

إدمــاج أهــداف التنميــة املســتدامة يف خطــة  يف ســتند إليــهالعامــل هــو األســاس الرئيســي الــذي ُي
 خطـة ، وهتيـب مبوئـل األمـم املتحـدة إىل مواصـلة مسـامهته يف وضـع        ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
  ؛التوسع احلضري املستداممن أجل تقدمي مشورة خربائه بشأن  ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

د عنـ لتوسع احلضري املسـتدام  على إيالء االعتبار املناسب ل تواصل التشجيع  - ٤  
  ؛٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام إعداد 

__________ 
  .A/68/328انظر   )٦(  
  )٧(  A/68/332.  
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وبـالنظر   ،٢٠١٤يف أيلول/سـبتمرب   القمـة املعـين باملنـاخ   مـؤمتر  انعقـاد   ظحالت  - ٥  
والتكيـف معهـا، تسـلِّم بالـدور الرئيسـي الـذي        إىل أمهية املدن يف التخفيف من آثار تغري املناخ

ــدعم املقــدم مــن املــدن و      ــه موئــل األمــم املتحــدة يف تنســيق ال ــ”بواســطة مــد الُعيقــوم ب اق ميث
عة، وتشـجع  بفوائد سـري  البلدان النامية عود علىالربامج اليت ميكن أن ت بدء تنفيذ، ويف “دُعمال

  الدول األعضاء على دعم هذه املبادرات؛
بعرض حكومة إكـوادور استضـافة املـؤمتر، وتقـرر أن ُيعقـد املـؤمتر يف        ترحب  - ٦  

  ؛٢٠١٦ _إىل __ _كيتو، يف الفترة من __
أن يتــألف املــؤمتر مــن ســت جلســات عامــة، علــى أســاس جلســتني يف     تقــرر  - ٧  

املســتوى ُتعقــد يف وقــت متــزامن مــع اجللســات اليــوم، وســت جلســات مائــدة مســتديرة رفيــع 
عقد أجزاء خاصة باجلهـات املعنيـة   االفتتاحية واخلتامية، وُت اجللستني العامتني عدا خاللالعامة، 

املتعــددة واجتماعــات جانبيــة ومناســبات أخــرى خــالل نفــس ســاعات انعقــاد اجللســة العامــة    
  ملؤمتر؛، وستشكل جزءاً رمسياً من استديرةاملائدة املجلسات و

ــوخى مــن املــؤمتر  شــأن ب ٦٧/٢١٦ هــايف قرار ءاجــ امــإىل  تشــري  - ٨    اهلــدف املت
ونتائجه، وتقرر أن ُتعقد الدورة الثالثة للجنة التحضـريية يف ____، ملـدة مخسـة أيـام، خـالل      

ــة الســبعني يف شــهري نيســان/أب    ــة العام ــايو دورة اجلمعي ــ، إل٢٠١٦ريل وأيار/م ــال  مامت األعم
  التحضريية للمؤمتر؛

ــدد  - ٩   ــؤمتر       تشـ ــريية للمـ ــة التحضـ ــني العمليـ ــال بـ ــيق الفعـ ــرورة التنسـ ــى ضـ علـ
بغـرض اعتمـاد خطـة التنميـة      ٢٠١٥واالستعدادات ملؤمتر القمة املقرر عقـده يف أيلول/سـبتمرب   

، من تكـرار اجلهـود إىل أدىن حـد   االتساق والتقليل ، وذلك من أجل تعزيز ٢٠١٥ملا بعد عام 
ــة للمــؤمتر، اســتناداً إىل       ــة اخلتامي ــة التحضــريية إىل إعــداد مشــروع الوثيق ــدعو مكتــب اللجن وت
املسامهات املستمدة مـن املشـاورات اإلقليميـة واملواضـيعية الواسـعة النطـاق بـني مجيـع اجلهـات          

  ؛٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١٥يف موعد ال يتجاوز  هاميتعمواملعنية، 
الدول األعضاء على املشـاركة علـى أعلـى مسـتوى سياسـي ممكـن يف        تشجع  - ١٠  

خطـة حضـرية جديـدة علـى      لوضـع  إيـالء االعتبـار املناسـب   و ،اللجنة التحضريية واملؤمتر نفسـه 
  مع مجيع اجلهات املعنية؛ هاااللتزام برسم معاملواملستوى الوطين واإلقليمي واحمللي 

املـــــؤرخ  ٢٤/١٤س إدارة موئـــــل األمـــــم املتحـــــدة قـــــرار جملـــــإىل  ريتشـــــ  - ١١  
مـــا يلـــزم للعمليـــة التحضـــريية ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين  بشـــأن  ٢٠١٣نيســـان/أبريل  ١٩

دعـم جيـب تقـدميها    سـبل  باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) من مسامهات و
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 الـدعم يوفر  أن، يف هذا الصدد، األمني العام طلب إىل، وتخالل امليزانية العادية والتربعاتمن 
  ؛رمتمؤد للرواامل أساس متني من ، وذلك بغية تأمنيلموئل الثالثل الكايف خالل فترة السنتني

لـدورة  أموال ملشاركة البلـدان الناميـة يف ا   أي وفرمن عدم تعن القلق  عربت  - ١٢  
  جنة التحضريية للموئل الثالث؛للاألوىل 

القطــاع  كــذلكو ،اجلهــات الدوليــة والثنائيــة املاحنــة الــدول األعضــاء و حتــث  - ١٣  
دعـم األعمـال التحضـريية ملـؤمتر املوئـل الثالـث اجلاريـة         مواصلة اخلاص واملؤسسات املالية على

للموئـل الثالـث،    على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي بالتربع للصندوق االسـتئماين 
 وفقـاً  ،ودعم مشاركة ممثلي البلدان الناميـة يف اجتماعـات اللجنـة التحضـريية ويف املـؤمتر نفسـه      

  ؛٦٧/٢١٦من القرار  ١٣ألحكام الفقرة 
ــاً حتـــث  - ١٤   ــاص    أيضـ ــاع اخلـ ــذلك القطـ ــة وكـ ــة والثنائيـ ــة الدوليـ ــات املاحنـ  اجلهـ

واملؤسسات املالية واملؤسسات واجلهات املاحنة األخرى القادرة على دعم األعمال التحضـريية  
ــللمــؤمتر  ــة يف اجتماعــات      ربعالتب ــدان النامي للصــندوق االســتئماين ودعــم مشــاركة ممثلــي البل

البلـدان   ملشـاركة  الالزمـة  فر األمـوال اتـو  لضمان ماسي الواللجنة التحضريية ويف املؤمتر نفسه، 
  فعالة يف الدورة الثانية للجنة التحضريية؛ مشاركةلنامية ا

يف العمليــة التحضــريية  ةناســتعواصــل االإىل األمــني العــام للمــؤمتر أن يتطلــب   - ١٥  
للموئــل الثالــث خبــربات منظومــة األمــم املتحــدة قاطبــة، مبــا يف ذلــك اللجــان اإلقليميــة وســائر    

  ؛املؤمتر املعنية، وذلك بغرض مواصلة تدعيم أمانة قليمية ودون اإلقليميةاملنظمات الدولية واإل
حلكومـــات احملليـــة ومجيـــع اشـــارك ت أن ضـــمان ىلإالـــدول األعضـــاء ب يـــبهت  - ١٦  
ملـة  جب القيـام فعالـة يف العمليـة التحضـريية ويف املـؤمتر نفسـه، و     ركة امش ىخرة األعنيامل اجلهات

لموئـل الثالـث وتقـدميها إىل أمانـة املوئـل الثالـث       للتقارير الوطنية ا إعداداإلسراع يف منها أمور 
  ؛٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  يتعدى ال أجليف 

باملوئــل  ةاملتعلقــ قشــاتانامل عــلج ةواصــل مىلإالــدول األعضــاء ب هتيــب أيضــاً  - ١٧  
ــة      جــزءاً مــن الثالــث  ــة للمــؤمترات الوزاري ــدورات العادي ــل ال ــة املقــررة، مث اجتماعاهتــا اإلقليمي

املعنيـة باإلسـكان والتنميـة احلضـرية وسـائر االجتماعـات احلكوميـة الدوليـة اإلقليميـة          اإلقليمية 
  تيسرياً لتقدمي اإلسهامات اإلقليمية يف العملية التحضريية للمؤمتر؛ املعنية باملوضوع،

ــب علـــى    تقـــرر  - ١٨   ــية واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة     أنـــه جيـ اجملموعـــات الرئيسـ
مـــاعي، أن تســـجِّل أمساءهـــا مـــن س االقتصـــادي واالجتاملركـــز االستشـــاري لـــدى اجمللـــ ذات
  املشاركة؛  أجل
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أنه جيوز للمنظمات غري احلكومية الـيت لـيس هلـا مركـز استشـاري       تقرر أيضاً  - ١٩  
لدى اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي وتـودُّ حضـور املـؤمتر واإلسـهام يف أعمالـه، والـيت يتصـل         

 وفقـاً  ،ب يف املؤمتر ويف االجتماعـات التحضـريية  عملها مبوضوع املؤمتر، أن تشارك بصفة مراق
ــاعي         ــس االقتصــادي واالجتم ــرار اجملل ــن ق ــواردة يف اجلــزء الســابع م ــام ال  ١٩٩٦/٣١لألحك

مبوافقة اللجنة التحضريية يف جلسـتها العامـة، وأنـه ينبغـي      ، رهنا١٩٩٦ًمتوز/يوليه  ٢٥املؤرخ 
مـن النظـام    ٥٧لتام لألحكـام الـواردة يف املـادة    هلذا القرار أن ُيتخذ بتوافق اآلراء مع االحترام ا

  الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس؛
 املقـدَّم عمـال   ريـره قتاألمني العـام يف   به ما أفادعلى حنو ، مع التقدير تالحظ  - ٢٠  

 تمعـ تج ايتالـ ة عنيـ امل اجلهـات بني  اليت جرت ، أن املناقشات)٨(٦٨/٢٣٩قرار اجلمعية العامة ب
مســامهة هامــة يف  بــةامبث، يف مجلــة أمــور، كانــتيف الــدورة الســابعة للمنتــدى احلضــري العــاملي 

 ةحضـري  خطـة املوئل الثالث فرصة فريدة لوضـع   يف تلك املناقشات بأن قرأُ ، وأنهاملوئل الثالث
وة إجيابيـة لألجيـال احلاليـة واملقبلـة،     كقـ  يضـر وسـع احل أن تسهم يف تسخري الت بوسعها ةجديد

  ؛يعملجوالرخاء ل اإلنصاف حتقيق أجل منالسعي  تعزيز يفو
لمنتدى احلضـري  ل يف الدورة السابعةد ذي اعُتمال ،بإعالن ِمديِني حتيط علماً  - ٢١  
ــاملي ــذي جــدّ  ،الع ــة واألوســاط      وال ــات الدولي ــاع اخلــاص واملنظم ــات والقط ــه احلكوم دت في

 ملهنيني واجملتمع املدين واجلهات الفاعلة االجتماعية األخـرى تأكيـد أمهيـة املـدن يف    األكادميية وا
  التنمية املستدامة؛ حتقيق

األمــني العــام للمــؤمتر علــى إدراج الــدورة الثامنــة للمنتــدى احلضــري   تشــجع  - ٢٢  
 ةاملسـامه العاملي يف العملية التحضريية ملؤمتر املوئـل الثالـث مـن أجـل تعزيـز املشـاركة النشـطة و       

  الفعالة جلميع اجلهات املعنية؛
على أكمل وجه من حيـث  إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يواصل،  تطلب  - ٢٣  

ــة التكلفــة  ــدعم املناســب إىل األمــني العــام للمــؤمتر وإىل أعمــال     الكفــاءة وفعالي ، تقــدمي كــل ال
أقصــى قــدر ممكــن مــن وأن يشــجع يف الوقــت نفســه علــى تقــدمي العمليــة التحضــريية واملــؤمتر، 
  ؛الدعم املشترك بني الوكاالت

اجلهات املاحنة الدولية واملؤسسات املالية إىل اإلسـهام بسـخاء يف موئـل    تدعو   - ٢٤  
للموئـل واملسـتوطنات    األمم املتحدة عن طريـق زيـادة التربعـات املاليـة ملؤسسـة األمـم املتحـدة       

ــدمات ا     ــتئماين للخـ ــندوق االسـ ــك الصـ ــا يف ذلـ ــرية، مبـ ــناديق   البشـ ــرية والصـ ــية احلضـ ألساسـ
__________ 

  )٨(  A/69/298.  
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االستئمانية للتعـاون الـتقين، وتـدعو احلكومـات القـادرة وغريهـا مـن اجلهـات املعنيـة إىل تـوفري           
إجيـاد القـدرة    دعممهاهتا غـري املخصصـة لـ   متويل متعدد السنوات ميكن التنبؤ به وإىل زيـادة مسـا  

ــة ــافية الالزمــ ــذ اإلضــ ــواردة يف  لتنفيــ ــدة الــ ــة األولويــــات اجلديــ ــرة اخلطــ ــتراتيجية للفتــ   االســ
والتصــميم  ،والتشــريعات احلضــرية يضــاواألر ،خاصــة املــدن وتغــري املنــاخ، و٢٠١٩-٢٠١٤

 وكـذلك االقتصاد احلضري، والطاقـة املتجـددة للمـدن والنقـل احلضـري املسـتدام،       واحلضري، 
  ؛واإلصالحاحلد من خماطر الكوارث 

يف نــريويب، وتطلــب إىل علــى أمهيــة موقــع مقــر موئــل األمــم املتحــدة    تشــدد  - ٢٥  
األمـني العـام أن يبقــي احتياجـات موئــل األمـم املتحـدة ومكتــب األمـم املتحــدة يف نـريويب مــن        
املوارد قيد االسـتعراض، ليتسـىن تقـدمي اخلـدمات الالزمـة ملوئـل األمـم املتحـدة وأجهـزة األمـم           

  املتحدة ومؤسساهتا األخرى يف نريويب بشكل فعال؛
العام أن يبقـي احتياجـات موئـل األمـم املتحـدة مـن املـوارد        إىل األمني  تطلب  - ٢٦  

قيــد االســتعراض مبــا يكفــل مواصــلة بــذل اجلهــود مــن أجــل زيــادة فعاليتــه وكفاءتــه وشــفافيته   
  وحتسني سبل مساءلته يف سياق دعم تنفيذ واليته؛

زيـادة  مسؤوليات موئل األمم املتحدة قد شهدت، على مـر السـنني،    بأن تقر  - ٢٧  
مـه  زاد الطلـب علـى مـا يقدِّ   إضافة إىل واليته األصلية،   نطاقها ودرجة تعقيدها، وبأنهكبرية يف

للبلــدان الناميــة يف عــدد مــن اجملــاالت اجلديــدة املتعلقــة باملــدن املســتدامة   مــن دعــم فــين وتقــين  
، ٢٠١٩-٢٠١٤خطتــها االســتراتيجية للفتــرة  يف علــى النحــو الــوارد، واملســتوطنات البشــرية

وتغري املناخ، واألراضي والتشريعات احلضرية، والتصـميم احلضـري، واالقتصـاد     املدنوخاصة 
ــة املتجــددة للمــدن   والنقــل احلضــري املســتدام، وكــذلك احلــد مــن خمــاطر     ،احلضــري، والطاق

  ؛الكوارث واإلصالح
رة اقــنة والضــموضــرورة تزويــد موئــل األمــم املتحــدة بــاملوارد املاليــة امل دؤكــت  - ٢٨  

لكــي يضــطلع مبهمتــه   ايــدة مــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة ومــن التربعــات  والكافيــة واملتز
ــرة     ــه االســتراتيجية للفت ــذ خطت ــة يف تنفي ــة،   ٢٠١٩-٢٠١٤املتمثل يف الوقــت املناســب وبفعالي

وتطلب إىل األمني العام أن يتناول موضوع ختصيص املوارد الكافية للربنامج يف سـياق امليزانيـة   
اخلطـة االسـتراتيجية للفتـرة     مـن أجـل متابعـة    ٢٠١٧-٢٠١٦ة لفترة السـنتني  الربناجمية املقترح

  بفعالية؛ اوتنفيذه اورصده ٢٠١٩-٢٠١٤
والشـركاء يف جـدول أعمـال املوئـل إىل وضـع       الدول األعضـاء  تكرر دعوهتا  - ٢٩  

وتنفيذ سياسات للتنمية احلضرية املستدامة تكفـل إقامـة مـدن حاضـنة للجميـع يسـودها العـدل        
افر فيهــا مقومــات الصــمود يف مواجهــة العــوارض، وذلــك مــع إيــالء االعتبــار ملســامهات    وتتــو
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 ،اجلهات املعنية كافة ومع التركيز بوجـه خـاص علـى احتياجـات النسـاء وأشـد الفئـات ضـعفاً        
ن مــن الريــف إىل واإلعاقــة واملهــاجر ون واألشــخاص ذوواألطفــال والشــباب واملســن ن فيهــامبــ

  والشعوب األصلية؛ ن داخلياًواحلضر واملشرد
للتغـيري مـن أجـل    إىل الـدول األعضـاء أن تـروِّج لـدور التحضـر كقـوة        تطلب  - ٣٠  

 اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي   مـا أبـرزه    الوطنية املستدامة وتعزيزها، على حنـو حتقيق التنمية 
  ؛املتعلق بالتكاملاألول ئه جزيف 

امــل يف التوســع احلضــري  اتبــاع هنــج متكإىل الــدول األعضــاء  تطلــب أيضــاً  - ٣١  
ــة الرئيســية        ــات املعني ــع اجله ــل مشــاركة مجي ــا  واملســتوطنات البشــرية املســتدامة يكف ــا فيه ، مب

الســـلطات احملليـــة، مـــن أجـــل إجيـــاد حلـــول مبتكـــرة لتعزيـــز االســـتدامة االقتصـــادية والبيئيـــة    
  واالجتماعية؛

عـد االجتمـاعي   الُب كل من مراعاة أوجه الترابط بنيالدول األعضاء إىل  تدعو  - ٣٢  
صـياغة السياسـات    عنـد واالقتصادي والبيئي للتوسع احلضري واملستوطنات البشرية املسـتدامة  

  احمللي والوطين والدويل؛ ىواخلطط والربامج على املستو
ز علـى إمكانيـة   نظـم نقـل مسـتدامة تركِّـ     شـئ نُتأن إىل الدول األعضاء  تطلب  - ٣٣  

وذلك بانتهاج سياسات مناسـبة للتخطـيط والتصـميم     الوصول والتقريب بني الناس واألماكن،
  ، مبا يف ذلك وسائط النقل العام ووسائل النقل غري املزودة مبحركات؛يف املناطق احلضرية

 جـــزءاً مـــناإلنصـــاف  عـــل مســـألةجت أن إىل الـــدول األعضـــاء تطلـــب أيضـــاً  - ٣٤  
مـا ينبغـي وحتـديات    سياسات التوسع احلضري املسـتدام مـن أجـل معاجلـة املشـاكل اهليكليـة ك      

  ؛كثرية الفقر وعدم املساواة اليت تواجه مدناً
ني بعإىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السـ  كذلك تطلب  - ٣٥  
عــن تنفيــذ هــذا القــرار، يشــمل آخــر مــا يســتجد مــن معلومــات عــن التقــدم احملــرز يف      تقريــراً

ــدة    ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــريية ملـ ــال التحضـ ــتدامة   األعمـ ــرية املسـ ــة احلضـ ــكان والتنميـ ــأن اإلسـ بشـ
  الثالث)؛  (املوئل

ــ تقــرر  - ٣٦   ني البنــد املعنــون بعدرج يف جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا الســ أن ُت
تنفيذ نتائج مؤمتر األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل الثـاين) وتعزيـز برنـامج األمـم         ”

  “.املتحدة) املتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم
  


