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األعمال التحضيرية للمؤتمر: التقرير المرحلي 
 للمؤتمرلألمين العام 

 المستدامة سكان والتنمية الحضريةاألعمال التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة لإل
 تقرير األمين العام للمؤتمر

 موجز
. ويسرد التقرير 68/239و 67/216و 66/207بقرارات اجلمعية العامة  لتقرير عملا امت إعداد هذا 

األنشطة اليت نُفذت على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل قبل الدورة األوىل للجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة 
لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(. ويورد التقرير كذلك السمات الرئيسية لألنشطة املقرتح تنفيذها 

 يف أربعة جماالت هي: املعرفة وااللتزام والسياسة العامة والعمليات. 2016إىل  2014من  يف الفرتة
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 مقدمة - أولا 
مع دورة العقدين  ، متشياا 2016يف عام أن تعقد  66/207قرارها مبوجب قررت اجلمعية العامة،  -1
احلضرية املستدامة )املوئل  باإلسكان والتنمية اا ألمم املتحدة معنيل اا ثالثاا مؤمتر  (2016و 1996و 1976)

ركز على تنفيذ يي ينبغي أن ذالتحضر املستدام البااللتزام العاملي تنشيط من املؤمتر د  اهلوسيكون الثالث(. 
يكونا مفتوحني ؤمتر والعملية التحضريية بجب أن املأن نص القرار على . و ‘‘جديد جدول أعمال حضري’’

 والتحسني. ةيفعالمستوى من الكفاءة والللجميع دون استثناء وأن يتصفا بأعلى 

 كاملة  ؤمتر والعملية التحضريية استفادةيستفيد امل أنعلى ضرورة اجلمعية العامة  شددتويف القرار نفسه،  -2
مع الدورتني الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين جمللس إدارة  تهامواءماملخطط هلا عن طريق من االجتماعات 

لمنتدى ل ةوالسابع ةالسادسمع الدورتني و  ،(موئل األمم املتحدةللمستوطنات البشرية ) برنامج األمم املتحدة
واجتماعات ي، كما شجعت املؤمترات الوزارية اإلقليمية العادية املعنية باإلسكان والتنمية احلضرية احلضري العامل

 .فرق اخلرباء املعنية األخرى على دعم أنشطة العملية التحضريية

، األعمال التحضريية للمؤمترلقيام بجلنة حتضريية لأنشأت اجلمعية العامة  ،67/216رها قراومبوجب  -3
على مدى عقد االجتماع األول للجنة التحضريية يف نيويورك يُ وقررت أن جتتمع ثلث مرات قبل افتتاح املؤمتر. 

للجنة التحضريية يف نريويب يف عام االجتماع الثاين وُسيعقد للجمعية العامة.  التاسعة والستنيدورة اليومني خلل 
. جمللس إدارة موئل األمم املتحدةاخلامسة والعشرين الدورة للستفادة من فرصة انعقاد ملدة ثلثة أيام،  2015

واعيد النهائية امل، فضل عن ومدته االجتماع الثالث واألخري للجنة التحضرييةانعقاد مكان وسيتم النظر يف 
 .2014، وقبل هناية عام التاسعة والستني للجمعية ةدور الالتنظيمية يف موعد ال يتجاوز  هوجوانبه وشكلللمؤمتر 

على تقدمي إسهامات فعالة وعلى مشاركة نشطة من مجيع  67/216قرار اجلمعية العامة ويشجع  -4
مال القرن يف جدول أعبصيغتها احملددة ، مبا يف ذلك احلكومات احمللية، واجملموعات الرئيسية اجلهات املعنية

اللجان اإلقليمية والوكاالت املتخصصة واملؤسسات و ، ها املعنية، وصناديق األمم املتحدة وبراجماحلادي والعشرين
 سه.يف مجيع مراحل العملية التحضريية ويف املؤمتر نف، جدول أعمال املوئل غريها من شركاءاملالية الدولية و 

مشاركة بشأن حتسني مقرتحات إىل اللجنة التحضريية دم أن يقوطلبت أيضا إىل األمني العام للمؤمتر  -5
بجابية اإلتجربة يف ضوء اليف العملية التحضريية ويف املؤمتر نفسه، غريها من اجلهات املعنية السلطات احمللية و 

 ين.ثااملوئل الللجميع يف املشاركة الشاملة طرائق لس إدارة موئل األمم املتحدة و املستمدة من النظام الداخلي جمل

مقرتحات تعرض هبا األمانة يف التحضري للمؤمتر و  تضطلعااألنشطة اليت تقريرا عن هذه الوثيقة وتقدم  -6
يف العملية التحضريية ويف املؤمتر نفسه. كما غريها من اجلهات املعنية مشاركة السلطات احمللية و بشأن حتسني 

 .2016وعام  2014سبتمرب /بني أيلوليف الفرتة  ألعمال اليت سيتم االضطلع هباوجز ات

 2014إلى عام  2012من عام  مشاورات والمساهماتال - ثانياا 

 الموئل الثالثفي مساهمات مجلس إدارة موئل األمم المتحدة  -ألف 
جمللس إدارة موئل الرابعة والعشرون الدورة تناولت  ،67/216و 66/207اجلمعية العامة  يقرار ب عملا  -7

للمؤمتر ودعمها على حنو أفضل لعملية التحضريية مدخلت ل لتوفريطرق أفضل الا يف مداوالهتاألمم املتحدة 
 لذلك. وفقاا والشروع يف العمل ، وكفاءة وفعالية وأكثر مشوالا 
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بشأن اإلسهامات  24/14ه باقرتاح املدير التنفيذي للموئل الثالث يف قرار  أحاط جملس اإلدارة علماا  -8
 ية للموئل الثالث، وقام اجمللس، يف مجلة أمور، مبا يلي:وتقدمي الدعم إىل العملية التحضري 

دعا الدول األعضاء إىل أن تقوم، مع االستعانة بأي مساعدة متاحة وما يلزم من توجيهات  )أ(
ودعم من موئل األمم املتحدة وبالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني، بتشكيل جلان وطنية للموئل عندما ال 

تعزيز جلان املوئل الوطنية القائمة كي تكفل مشاركتها يف العملية التحضريية للموئل الثالث تكون موجودة لديها و 
 بفعالية وكفاءة، مبا يف ذلك بإعداد التقارير الوطنية؛

بإعداد ، دعا الدول األعضاء إىل أن تقوم، قبل االجتماع األول للجنة التحضريية للموئل الثالث )ب(
جدول أعمال املوئل الثاين، وغري ذلك من األهدا  والغايات ذات الصلة املتفق  تقارير وطنية تنظر يف تنفيذ

عليها دوليا، وتنظر كذلك يف التحديات اجلديدة واالجتاهات الناشئة ويف وضع رؤية مستقبلية للمستوطنات 
يد، متشيا البشرية املستدامة والتنمية احلضرية املستدامة، باعتبار ذلك أساسا لوضع جدول أعمال حضري جد

 ؛67/216من قرار اجلمعية العامة  6مع الفقرة 
املعار   إىلالتقارير الوطنية و استنادا إىل تقارير إقليمية،  إعداد لب إىل األمني العام للمؤمترط  و  )ج(

االجتماعني األول والثاين للجنة التحضريية للموئل  باعتبارها إسهامات مقدمة إىلاملتاحة،  واملوارد والبيانات
 ، بوجه خاص،بالتعاونو موئل األمم املتحدة ومنظومة األمم املتحدة ككل، باالستعانة خبربات  وذلك الثالث،

 ذات الصلة؛ األخرى اإلقليمية واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليميةاألمم املتحدة مع جلان 
 التقارير الوطنية واإلقليمية، ا إىلعاملي استنادتقرير  إعداد لب أيضا إىل األمني العام للمؤمترط  و  )د(

وذلك ، ودعما هلا لعملية التحضريية للمؤمترباعتبارها إسهاما يف ا املتاحة املعار  واملوارد والبيانات وإىل
األمم املتحدة مع جلان  ، حتديدا،بالتعاونو موئل األمم املتحدة ومنظومة األمم املتحدة ككل، باالستعانة خبربات 

 .ذات الصلةاألخرى نظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية اإلقليمية و امل
 السابعة للمنتدى الحضري العالميو السادسة الدورتان  –باء 

، املدن والقضايا احلضريةالعاملي األول املعين بؤمتر امليعقد كل عامني، ، الذي املنتدى احلضري العاملييُعد  -9
السياسات صانعي بني حاور للتاألول العاملي ، احملفل 68/239 قرارهايف  اجلمعية العامة ما بينتهعلى حنو وهو 

ويتوىل املستوطنات البشرية. يدان واخلرباء املمارسني يف م ةغري احلكومياجلهات املعنية وقادة احلكومات احمللية و 
أحد . وهو بلد خمتلف يف كل مرة/تستضيفه مدينةالذي  ى احلضري العاملياملنتد  عقد األمم املتحدة  موئلُ 

للمشاركة يف املشارب من خمتلف اجلهات املعنية مع بني حيث بجاجتماعات األمم املتحدة األكثر انفتاحا، 
 التحديات األكثر إحلاحا اليت تواجه املستوطنات البشرية.معاجلة 

ة مؤمتر والعملية التحضرييه ينبغي للعلى أن الذي شددت فيه، 66/207بقرار اجلمعية العامة  وعملا  -10
قد كل احلدثني بنجاح يف السادسة والسابعة للمنتدى احلضري العاملي، عُ تني من الدور على حنو كامل االستفادة 

 على التوايل. 2014 عام /أبريللني، كولومبيا، يف نيساني؛ ويف ميد2012سبتمرب أيلول/نابويل، إيطاليا، يف 

املستقبل ب’’تلف القضايا املرتبطة خمعلى السادسة للمنتدى احلضري العاملي الدورة ركزت وقد  -11
وتتفق وختتلف متارس تعلم و تناقش فيه وتشرائح اجملتمع أن  اعتربت الدورة مبثابة حمفل ميِكن ملختلف، و ‘‘احلضري

حتديد املبادرات وااللتزامات اليت وقد مت بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمدن واملستوطنات البشرية. بشأن سبل 
 .إنسانيةستدامة و الة و اأكثر دميقراطية وعدحىت تكون و فعال لتشكيل مدن املستقبل ميكن تنفيذها على حن
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من مدن  -اإلنصا  احلضري يف التنمية ’’على موضوع وركزت الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي  -12
الدورة  ثالث. وحضر ؤمتر املوئل المتهيدا ملزة ومناقشات مرك  مشفوعة جبلسات مت مسامهة هامة قد  و  ‘‘حلياةأجل ا

التعاون والتنسيق االرتقاء بهبد  حتسني املعرفة اجلماعية و بلدا  142شخص من  22.000 أكثر منالسابعة 
 التنمية احلضرية املستدامة.بشأن الوعي شحذ و 

سهم يف يُ حضري جديد جدول أعمال فرصة فريدة لوضع  أتاحاملوئل الثالث وأصبح من املسلم به أن  -13
 نصا األحتقيق سعي يف تعزيز مة، و قبلألجيال احلالية وامللصاحل ا كقوة إبجابية  يضر حلا التوسع االستفادة من

احلطة ال يتجزأ من  اجزءيشكل اإلنصا  أنه عندما الدورة السابعة بأقر املشاركون يف و . شامل للجميعوالرخاء ال
وبأن  ،دن ميكن معاجلتها بشكل أفضلاملاهليكلية العميقة والتحديات اليت تواجها شاكل فإن امل، اإلمنائية

جزءا  بأنه يشكلالعدالة االجتماعية، و  رئيسي من عناصرواجب أخلقي وعنصر اإلنصا  هو يف الوقت ذاته 
 .النوعيمن التغيري 

التغلب على من ن حضري جديد ميك  الضوء على احلاجة إىل النهوض جبدول أعمال املشاركون وسلط  -14
 تخطيط، األمر الذي يؤدي إىل توسع املدنالقانونية و الطر ما يكفي من األود عدم وج ناجم عنالتحدي ال

أشكال وظهور ة واخلطرية لتغري املناخ، قلقالطاقة، واآلثار املاملكثف ملصادر ستخدام بدون توقف، وإىل اال
 ع.العمل اللئق للجمي ة توفريصعوبتزايد ، و قصاءواإلاللمساواة متعددة من 

 باإلسكان والتنمية الحضرية ةالمعنيالمنتظمة الوزارية  المؤتمرات -جيم 
اإلسكان معنية ب عاديةمؤمترات وزارية إقليمية ، شجعت اجلمعية العامة على عقد 66/207يف القرار  -15

 نشطة العملية التحضريية.لتقدمي الدعم أل املعنيةاجتماعات أفرقة اخلرباء األخرى عقد و  ،والتنمية احلضرية

 لمعني باإلسكان والتنمية الحضريةا ارقةاألف ءار ز مؤتمر الو  - 1
رباير عام شباط/ف 28إىل  25يف الفرتة من  ت عقديت، الؤمتر الوزراء األفارقةاخلامسة مل لدورةُ أدرجت ا -16

خطة التنمية ملا بعد العملية التحضريية للموئل الثالث و  للصلة بني مناقشة ايف جنامينا، يف جدول أعماهل 2014
متويل املستوطنات البشرية يف أفريقيا: األطر يف ميدان  إفرادية دراسات’’كان موضوع الدورة و . 2015عام 

منها جدول األعمال مسائل أخرى  شاتناولت املناق. وت‘‘التنفيذجمال ة واالبتكارات يف ناسبالتشريعية امل
ائج مؤمتر تعزيز الشراكات من ، ونت2063لعام االحتاد األفريقي الِصلت اليت تربطه خبطة ألفريقي و ااحلضري 

منتدى احلضري لليف التحضري للدورة السابعة احملرز تقدم ال جديد ووضع جدول أعمال حضري أفريقي أجل 
 العاملي.

دد وحت. ‘‘خطة عمل جنامينا’’ و ‘‘إعلن جنامينا’’ عن وثيقتني ختاميتني رئيسيتني مها لدورةا ومتخضت -17
تشكلن اإلسهام املنسق أفريقيا يف جمال املدن واملستوطنات البشرية األخرى، و األولويات الرئيسية يف الوثيقتان 

. 2015بعد عام ملا التنمية خطة لموئل الثالث و لالعملية التحضريية يف و للقارة يف اخلطة احلضرية األفريقية 
مبا يف ، األساسية البنية التحتية واخلدمات؛ وإبجاد لئقامليسور والسكن العلى  ولويات احلصول  األوتضمنت 

التخطيط حتسني األحياء الفقرية القائمة؛ و منع نشوء األحياء الفقرية و و ذلك الصر  الصحي وإدارة النفايات؛ 
 االقتصاد احلضري؛ والروابط بني الريف واحلضر.؛ و احلضري واإلقليمي

بشكل كامل يف العملية رط مؤمتر الوزراء األفارقة املعين باإلسكان والتنمية احلضرية منخوأكد املؤمتر أن  -18
يف  إىل أن ي نظر املؤمتر الوزاري اجة احل دعت، . أوالا عامةثلث توصيات مت رفع التحضريية ملؤمتر املوئل الثالث. و 
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تنسيق اإلسهامات اإلقليمي والعاملي، مبا يف ذلك من خلل على املستويني كيفية تعزيز مشاركته يف العمليات 
استلزم . ثانيا، الدورة السابعة للمنتدى احلضري العامليو  2015بعد عام ملا تنمية الوخطة املوئل الثالث يف 

م بإجناز املشاريع اللموئل وااللتز لجان الوطنية التعزيز موئل الثالث الفعال لل يةالتحضري حتقيق الفعالية يف األعمال 
املؤمتر جع أعضاء لتحضريية. ثالثا، شُ ا هللجن األوىل لسةموعد اجل قبللموئل الثالث للتقارير الوطنية لاألوىل 

يتعلق بالتوسع  د  تنمية مستدامة قائم بذاتهبوسعهم إعلن دعمهم هل لنظر يف ما إذا كانالوزاري على ا
 لموئل الثالث.لالتحضري لقياس التقدم احملرز يف واضحة على حتديد معامل و  احلضري،

الدول واجلهات الفاعلة من تعمل ضمان أن ارقة على مؤمتر الوزراء األفافق أعضاء و باإلضافة إىل ذلك، و  -19
لموئل الثالث، مبا يف ذلك األفريقي ودعم األعمال التحضريية ل وضع جدول األعمال احلضريغري الدول معا ل

 من خلل التقارير الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية.

 الحضرية يةوالتنم اإلسكان بشأن الهادئ والمحيط آلسيا الوزاري المؤتمر - 2
، 2012ديسمرب كانون األول/الرابع يف عمان، يف   اهلادئ واحمليط آلسيا الوزاري املؤمتراجتماع انعقد  -20

شاركة املبعضاء وتعهد األللنظر يف التحديات واستكشا  فرص اإلسكان والتحضر يف آسيا واحمليط اهلادئ. 
قرار بشأن الشباب،  تقدمي مشروعوب ،األمم املتحدةجمللس إدارة موئل الرابعة والعشرين يف الدورة بصورة فعالة 

وخطة التنمية ملا اليوم العاملي للموئل، و يف الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي،  بنشاطشاركة املفضل عن 
 .2016عام املقرر يف للموئل الثالث األعمال التحضريية و  2015بعد عام 

يف بشأن اإلسكان والتنمية احلضرية  اهلادئ واحمليط آلسيا يالوزار  لمؤمترلاخلامس  جتماععقد االسيُ و  -21
تنمية ال لتحقيقتكافؤ الفرص ’’موضوع عن ، 2014نوفمرب تشرين الثاين/ 5إىل  3من يف الفرتة سيول 

 .‘‘ستدامةامل

 ةالالتيني أمريكا في الحضرية والتنمية اإلسكانقطاع ب نو المعني المستوى والرفيع مسؤولونوال لوزراءا - 3
 الكاريبي البحر ومنطقة
قطاع ب نياملعني املستوى يالرفيع سؤولنيوامل وزراءللة املجمعية العل نو الثاين والعشر االجتماع  ُعقد  -22

مت خلله حبث املوئل الثالث، يف ، الذي الكارييب البحر ومنطقة اللتينية أمريكا يف احلضرية والتنمية اإلسكان
 13، مبشاركة ممثلني عن 2013أكتوبر تشرين األول/ 2سبتمرب إىل أيلول/ 30من يف الفرت ة سانتياغو 
بني بلدان أمريكا اللتينية احلكومي الدويل تعزيز التنسيق والتعاون وهذا االجتماع اإلقليمي مسؤول عن حكومة. 

 الكارييب يف مجيع جماالت التنمية املستدامة يف املستوطنات البشرية.منطقة حبر و 

سياسات حضرية بالتشجيع على وضع االلتزام هي الجتماع اليت توصل إليها ائيسية كانت النتيجة الر و  -23
املرافق التحتية احلضرية واخلدمات اجملتمعية و  البىن ضمان االستفادة منسكان املستوطنات غري الرمسية، و تشمل 

 تعزيز رأس املال البشري واالجتماعي.ويف نفس الوقت ، ةالبيئيالصحية 

عن ن و املشاركأ عرب  الصادرة عن االجتماع، حيثاخلتامية الرئيسية  الوثيقة  هو ياغو كان إعلن سانتو  -24
لمنتدى احلضري العاملي والعملية التحضريية لدورة السابعة اليف املشاركة هبّمة رغبتهم يف  من بينهاأمور  مجلة

 .على حد سواء لموئل الثالث واملؤمتر نفسهل
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واختتمت  ،يف املكسيك 2014أغسطس عام آب/جمعية يف للن و والعشر  ةالثالثالدورة قدت عُ و  -25
الذي أحرزته عملية املوئل الثالث عن طريق قياس التقدم اجلهات املعنية بكد التزام مجيع أإعلن مشرتك بإصدار 

 ملدن واملستوطنات البشرية، وتقييم السياسات ووضع اخلطط واإلجراءات املستقبلية.ا

 اإلسكان وإدارة األراضيالمعني بلقتصادية ألوروبا لجنة الالجتماع الوزاري  - 4
يف قد يف جنيف اإلسكان وإدارة األراضي الذي عُ املعين باالجتماع الوزاري للجنة االقتصادية ألوروبا أقر  -26
حمددة  اأهدافضمنت اسرتاتيجية اإلسكان املستدام وإدارة األراضي اليت ت ،2013تشرين األول/أكتوبر  8

آلراء  على دراسة استقصائيةسرتاتيجية وتقوم هذه اال. 2020حبلول عام أن حتققها عضاء لدول األينبغي ل
األولويات والتحديات يف جمال اإلسكان وإدارة بشأن لجنة االقتصادية ألوروبا يف ال 58 ــــالدول األعضاء الـ

ية إىل املسامهة يف مؤمتر املوئل ، مبا يف ذلك التنمية احلضرية املستدامة. وهتد  االسرتاتيجيف املنطقة األراضي
يف دعم تنفيذ جدول  يف نفس الوقت االستمرارو املدن املستدامة، بالثالث، مع الرتكيز على االلتزام العاملي 

 .1996أعمال املوئل لعام 

 حضريةلتنمية اللالتحاد األوروبي فريق  - 5
العامني لفريق االحتاد األورويب للتنمية اجتماع املديرين الدول األعضاء يف االحتاد األورويب يف أقرت  -27

 وهالفريق أن ب يف فيلنيوس، 2013نوفمرب املنعقد يف تشرين الثاين/القضايا احلضرية احلضرية املسؤولني عن 
الدول األعضاء  سلطتلموئل الثالث والتقرير اإلقليمي ألوروبا. كما لاحملفل املناسب ملناقشة العملية التحضريية 

أكدت الدول و . ةاألوروبي ةاحلضرياخلطة نشأ بني هذه العملية وإعداد يي ميكن أن ذآزر الالتالضوء على 
العاملية، مبا بشأن اخلطط يف التفاوض  ‘‘ةاحلضري’’الشؤون وزارات إىل املشاركة الكاملة لاألعضاء أيضا احلاجة 

 ل الثالث.اجلديد للموئجدول األعمال احلضري و  2015بعد عام خطة التنمية ملا يف ذلك 

للسياسات اإلقليمية واحلضرية التابعة للمفوضية ة العامة ر ادإل، وضعت ا2014فرباير عام شباط/يف و  -28
مدن الغد: االستثمار ’’مؤمتر خلل من  لحتاد األورويبل جدول أعمال حضري لصياغة حجر األساس األوروبية

 لوقو  علىل اد األورويب يف املوئل الثالث فرصة  مسامهة االحت ؤمترالصادر عن املتقرير اعترب ال. و ‘‘يف أوروبا
حتاد األورويب رائد الذي يضطلع به االدور الال أكد علىو اليت يفرضها الواقع  يبو احلضرية للحتاد األور ولويات األ

 لتنمية احلضرية املستدامة.يف ا

 األمم المتحدةمنظومة  – دال
 يف، أن يستعنياألمني العام للمؤمتر ، إىل 68/239من القرار  9الفقرة يف طلبت اجلمعية العامة،  -29

 سائر، مبا يف ذلك اللجان اإلقليمية، و قاطبةربات منظومة األمم املتحدة خب الثالث،لموئل لالعملية التحضريية 
 املعنية.املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية 

االقتصادي واالجتماعي األمم املتحدة لس املوضوعية جملدورة العلى هامش اجلزء الرفيع املستوى من و  -30
، مت االتفاق على تشكيل جلنة 2013 وليه/يمتوز 4إىل  1الفرتة من يف جنيف يف الذي عقد  2013لعام 

تشرين  27اجتمعت هذه اللجنة يف و ملوئل الثالث. تُعىن با ،األمم املتحدة توكاالمشرتكة بني تنسيق 
املنتدى احلضري لني، كولومبيا، خلل ييف ميد 2014بريل يسان/أن 8يف و  ،يف نيويورك 2013 /نوفمربالثاين

 .العاملي السابع
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الفرتة  يف ،األول من نوعه، وهو جمللس االقتصادي واالجتماعيا وُعقد اجلزء املتعلق بالتكامل من دورة -31
د  منه اهلكان و املستدام.  يضر وسع احلالت موضوععلى يف نيويورك. وركز  2014مايو أيار/ 29إىل  27من 

األبعاد االقتصادية  تحقيق تكاملأداة فعالة لك ياحلضر هبا استخدام التوسع ميكن الكيفية اليت استكشا  
 ميكن أن يكون أن التوسع احلضريتكامل إىل لااملتعلق باجلزء خُلص واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة. و 

كفل هنج متكامل ييتعني اتباع هلذه الغاية، حتقيقا . و تعزيزهاو  حتقيق التنمية املستدامة للتغيري من اجل قوةا مبثابة 
القتصادية والبيئية حلول مبتكرة لتعزيز االستدامة امن أجل إبجاد  ةالرئيسياجلهات املعنية ك مجيع اشر إ

 واالجتماعية.
يف اء التنفيذيني لس الرؤسالتابعة جمل بالربامجاملعنية ويف الدورة السابعة والعشرين للجنة الرفيعة املستوى  -32

ند يف بُ راج قرتح إد، اُ 2014مارس آذار/ 18و 17يومي ألمم املتحدة، اليت عقدت يف سانتياغو منظومة ا
منظومة  ة منمؤسس 17ممثلو  أعربألمم املتحدة. و عنوانه جدول أعمال حضري جديد لجدول األعمال 

 ملاعالفريق الذا املوضوع. وقد مت اآلن إنشاء هبيُعىن للجنة تابع مل انشاء فريق ععن تأييدهم إلاألمم املتحدة 
املعنية الرفيعة املستوى  اللجنةُ تتقد م الفريق العامل، أن  هذاتقرير  إىل ستناداا ، امن املتوقعو . الذي باشر نشاطه

ر فيها نظُ كي يألمم املتحدة لات العامة ختص جدول األعمال احلضري اجلديد لسياسبشأن التوصيات بالربامج ب
الرؤساء  جملس إقرارها من جانبالتوصيات، بعد شك ل تلك أيضا أن ت وخىالرؤساء التنفيذيني. ومن املت لسُ جم

سامهات الرمسية مل، التنفيذيني
ُ
 ؤسسات منظومة األمم املتحدة يف العملية التحضريية.امل

 اللجان القتصادية اإلقليمية
تنمية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا تضمن جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة البيئة وال -33

األعمال التحضريية اإلقليمية ’’، بندا عنوانه 2013واحمليط اهلادئ، املعقودة يف بانكوك يف تشرين األول/أكتوبر 
أمهية العمليات التحضريية االقتصادية من جديد دول األعضاء يف اللجنة وأكدت ال. 2013. ‘‘للموئل الثالث

للموئل الثالث.  املزمعة يف إطار التحضريات اإلقليمية اللجنة بشأن األعمال التحضريية اقرتاح  تيمية وأيداإلقل
تشرين  28 " يف بانكوك يفصبو إليهيف املستقبل الذي ن ةاحمللي ةمو بعنوان "دور احلكنشاطا كما نظمت اللجنة 

 .2013كتوبر عام األول/أ

مايو أيار/ 27ففي لموئل الثالث يف منطقة الدول العربية. ل رييةاآلن ثلثة اجتماعات حتضُعقدت حىت و  -34
 االقتصادية اللجنةاملكتب اإلقليمي ملوئل األمم املتحدة للدول العربية اجتماعا مع عقد  2014عام 

ية لعملية خطة التنماإلقليمية واألعمال التحضريية  على التعاون اإلقليمي زيف بريوت رك   آسيا لغريب واالجتماعية
لتعاون يف كلتا كبريا با ااهتمامأبدت اللجنة لموئل الثالث. و لوإعداد التقرير اإلقليمي  2015بعد عام ملا 

 العمليتني.

 سيق الجهود مع الشركاء العالميينتن - هاء
 الحملة الحضرية العالمية - 1

إىل  العام للمؤمتر األمني 24/14 هقرار من  9و 8دعا جملس اإلدارة ملوئل األمم املتحدة يف الفقرتني  -35
 ملت احلضرية الوطنية.احلتعزيز احلملة احلضرية العاملية ودعم 

يف الدورة اخلامسة للمنتدى  2010مارس آذار/ها يف بدئمنذ وقد تطورت احلملة احلضرية العاملية،  -36
 إىل حد بعيد وتعززت مع فكريجمإىل ر  اتبادل املعل احلضري العاملي يف ريو دي جانريو، الربازيل، من شبكة  
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من أعضاء كا و يشر  75حاليا أكثر من وتضم احلملة . على حد سواء نياملسامه الشركاءلشرعية وعدد من حيث ا
 ،والباحثني واألكادمييني ،لمستوطنات البشريةلالشبكات املهنية و احمللية،  اتاحلكوم اترابطو  ،منظمات اجملتمع املدين

رئيسية  فئات معنية توجد بينها والنقابات العمالية، ،والربملانيني ،الشبابالنساء و وجمموعات  ،ومنظمات القطاع اخلاص
راء اآلبناء توافق رب لها كمنوجوداحلملة تدربجيا  ثبتت. وقد أالصعيد العاملي ذات تغطية واسعة علىومنظمات جامعة 
 .جديد جدول أعمال حضريمن أجل التوصل إىل بني اجلهات املعنية 

 املستقبل: املدن من أجل بيانال’’الدورة السادسة للمنتدى احلضري العاملي، وإطلق  انعقادمنذ و  -37
عملية يف ت احلملة احلضرية العاملية بفعالية لشركاء، شاركل الذي شهد أول مشاركة ‘‘هصبو إلين الذي احلضري

يف االرتقاء جبدول األعمال  لموئل الثالثلاألمهية االسرتاتيجية احلملة بشركاء أقر لموئل الثالث. و اإلعداد ل
للحملة اللجنة التوجيهية أنشأته ملوئل الثالث، بافريق عامل معين  واجتمععلى املستوى العاملي.  احلضري

املنتدى وكذلك خلل  2013سبتمربأيلول/أبريل و نيسان/، يف 2012سبتمرب أيلول/يف احلضرية العاملية 
اسرتاتيجية وصياغة وضع املؤمترات السابقة، والشروع يف يلة حصيف  من أجل التأمل، احلضري العاملي السابع

بشأن الرؤية بيان أول م د  يف القرن احلادي والعشرين. وقُ البشرية للمدن واملستوطنات  ة املشاركنيموقف بشأن رؤي
 مشرتكة ، كمسامهة‘‘اليت حنتاجها دينةامل، صبو إليهاملستقبل الذي ن’’عنوان بيف نيويورك  2014مارس يف آذار/

مؤمتر املوئل الثالث. وتشكل هذه  مشرتكة يسعون لتحقيقها من خللأهدا  الذين جتمع بينهم  ،لشركاءل
تهم مسامه يف إطار بناء توافق آراءالعاملية للشركاء غري احلكوميني سعيا لعملية الاملسامهة اجلماعية خطوة أوىل يف 

 .‘‘اجلديدةاخلطة احلضرية ’’يف 

 حليةالحكومات الم - 2
 اتاحلكوم رابطاتجمموعة من األمم املتحدة للتنمية املستدامة، اجتمعت ملؤمتر األعمال التحضريية أثناء  -38

سنغافورة وتشرتك أصدقاء املدن املستدامة.  قدمي إسهاماهتا إىل فريقيف نيويورك لت 2012بريل /أاحمللية يف نيسان
لدى  اا دائم ممثلا  29، 2012دد أعضائه يف نيسان/أبريل الذي بلغ عرمسي الغري  ا الفريقهذيف رئاسة  والسويد

 مداوالت اجلمعية العامة.يف البعد احلضري إدراج يف  قد اضطلع بدور أساسياألمم املتحدة يف نيويورك، و 

، ‘‘صبو إليهاملستقبل الذي ن’’ املعنونة ،وقد أكدت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة -39
ة و التشريعية، مبا يف ذلك احلكومات احمللية، يف تعزيز يات احلكوماهليئمجيع دور أمهية على ، 42لفقرة يف ا

زايا مبة احمللية الرئيسية يمعيات احلكوماجل األمم املتحدة للتنمية املستدامة مؤمتر جناح. وقد أقنع التنمية املستدامة
بشأن خطة التنمية للحكومات احمللية واإلقليمية  ةالعاملي العمل قةتشكيل فر ذلك . وكانت نتيجة تضافر اجلهود

املناقشات اسرتاتيجية مشرتكة للمسامهة يف  وضعمن أجل  ،لموئل الثالثيف إطار اإلعداد ل 2015ملا بعد عام 
ومتابعة ، 2015بعد عام ملا التنمية خطة يف إطار السياسات العامة  اجلارية على الصعيد الدويل بشأن رسم

 اتكومحل رابطاتمؤسسة، معظمها  19العمل من  ةتكون فرقوتلموئل الثالث. اإلعداد لو  20ريو +  مؤمتر
 دون وطنية. ةمليوين حكوممتثل يف جمموعها حوايل حملية وإقليمية، 

 (2016-2014) إطالق العملية التحضيرية لمؤتمر الموئل الثالث - ثالثاا 
، 2015بعد عام ملا التنمية خطة ركز على تنفيذ ياملتحدة  املوئل الثالث أول مؤمتر عاملي لألممسيكون  -40

 باإلدماجاجلدول الزمين للعملية التحضريية ملؤمتر املوئل الثالث سيسمح . و 2015يف هناية عام اعتمادها املقرر 
 التنمية املستدامة.جلدول أعمال ديدة اجلهدا  املتعلقة باألقرارات اللمناقشات و التام ل
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وحمددِة األهدا ، وذات منحى تطلعي وعملّي،  موجزة  و  ةر مبتك  عن وثيقة ختامية ر ؤمتامل ولكي يسفر -41
: األربعة التالية بعاداأللعمل على أن ينصب اقرتح ، يُ للجميع تنظيم املؤمتر بطريقة كفؤة وفعالة وشاملة لضمانو 

 والعمليات.العامة املعرفة واملشاركة والسياسات 

 بيانات والمعلوماترصد البحوث والالمعرفة:  - ألف
أهدا  املؤمتر:  ضمن اجلمعية العامة اإلجراءات التالية، أ درجت 67/216قرار من ال )أ( 6الفقرة يف  -42

 لتحديات اجلديدة والناشئة.معاجلة لو اآلن إجنازات حىت ما حتقق من تقييم 

دولة عضو م املتحدة، كل املدير التنفيذي ملوئل األمباعتباره األمني العام للمؤمتر، شجع  ،على ذلك ورداا  -43
األهدا  والغايات املتفق سائر و  تنفيذ جدول أعمال املوئلعن وطين مرحلي املتحدة على إعداد تقرير يف األمم 

 .(HSP/GC/24/2/Add.3 )أنظر عليها دوليا ذات الصلة باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة

، قبل أن تقوماألعضاء إىل  األمم املتحدة الدول   ، دعا جملس إدارة موئل24/14 هقرار من  4يف الفقرة و  -44
االجتماع األول للجنة التحضريية للموئل الثالث، الذي سيعقد يف نيويورك خلل الدورة التاسعة والستني 

األهدا  غري ذلك من تنفيذ جدول أعمال املوئل الثاين و تسرتشد ب ةوطنيارير تقبإعداد للجمعية العامة، 
ستقبلية للمستوطنات مالتحديات اجلديدة واالجتاهات الناشئة ورؤية و املتفق عليها دوليا،  ذات الصلة والغايات

 6لفقرة ل وفقا، ‘‘جديدجدول أعمال حضري ’’ صياغةل اأساسباعتبارها البشرية والتنمية احلضرية املستدامة، 
 .67/216من قرار اجلمعية العامة 

 :أنيستند إىل قرائن و لتقرير الوطين أن وال بد ل -45

يتناول األبعاد ، 1996للتقدم الذي أحرزه البلد منذ عام  اا تقييم و يتضمن معلومات أساسية )أ(
 الثلثة للتنمية املستدامة، وهي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي؛

وئل وسائر يتضمن تقييماا للتقدم احملرز يف حتقيق االلتزامات واألهدا  الواردة يف جدول أعمال امل )ب(
 األهدا  والغايات املتفق عليها دولياا ذات الصلة باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة؛

 1996يتضمن تقييماا لفعالية الرتتيبات الوطنية القائمة لتنفيذ ورصد جدول أعمال املوئل لعام  )ج(
يف جدول أعمال املوئل وطبيعة وسائر األهدا  والغايات املتفق عليها دولياا، مبا يف ذلك إشراك الشركاء 

 الشراكات مع املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص ومدى فعاليتها؛
اليت حالت دون تنفيذ جدول أعمال املوئل وسائر األهدا   قيوددد الثغرات والعوائق والحي )د(

 لد؛اخلاصة بكل باألخرى والغايات املتفق عليها دولياا، باإلضافة إىل األهدا  والغايات 
تنفيذ جدول أعمال املوئل ل الذي تلقاه كل بلدالدعم الدويل ومدى فعالية مستوى يستعرض  )ه(

 األخرى؛ والغايات املتفق عليها دوليااألهدا  سائر و 
معاجلتها  تعنيالتحديات والفرص الناشئة يف جمال اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة اليت يحيدد  )و(

 د.برنامج حضري جدي يف أي
يف وشكلها إعداد التقارير الوطنية اخلاصة باملبادئ التوجيهية املقرتحة على الدول األعضاء طلع وجرى ا -46

 .2014 هيونيحزيران/ 30بتاريخ املوعد النهائي لتقدمي التقرير الوطين ُحدد و  ،2014فرباير /شباط
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بأن العام للمؤمتر الدول األعضاء ، أوصى األمني املعنيةالوطنية اجلهات ضمان املشاركة الكاملة جلميع ول -47
 ،24/14من قراره  3الفقرة ودعا جملس اإلدارة يف إلعداد تقاريرها الوطنية. للموئل وطنية تستعني باللجان ال

من موئل األمم م ودع اتتوجيهما يلزم من و متاحة أي مساعدة باالستعانة ب إىل أن تقوم، الدول األعضاء
موجودة وتعزيز   تكونال عندماموئل وطنية للن جلاتشكيل ب، ملصلحة املعنينيأصحاب ااملتحدة، وبالتشاور مع 

، مبا يف ذلك بفعالية يف العملية التحضريية للموئل الثالثتها مشارك كي تكفلجلان املوئل الوطنية القائمة ل
 إعداد التقارير الوطنية؛ ب

الغرض  :للموئل لجان الوطنيةال دليل’’على وثيقة بعنوان  2013الدول األعضاء يف عام ومت إطلع  -48
 .2013عام  هيوني/موئل حبلول حزيرانلل اإنشاء جلاهنبالدول األعضاء تقوم قرتح أن واُ ، ‘‘منها وكيفية تشكيلها

الدول األعضاء ُتشج ع قبل انعقاد الدورة األوىل للجنة التحضريية. و  ةريرها الوطنيابلدان تقوقدمت بضعة  -49
األمني العام للمؤمتر، لتمكني  2014استكمال تقاريرها الوطنية قبل هناية عام بة وجه السرعالقيام على على 

من األخرى، املعنية اإلقليمية ودون اإلقليمية و اإلقليمية، واملنظمات الدولية األمم املتحدة بالتعاون مع جلان 
يف مسامهات ، كاملتاحة والبياناتالتقارير الوطنية واملعار  واملوارد  اد إىلنستالباإعداد التقارير اإلقليمية، 

 االجتماع الثاين للجنة التحضريية ملؤمتر املوئل الثالث.

املتاحة،   املعار  واملوارد والبيانات إىلالتقارير الوطنية واإلقليمية و  يستند إىلتقرير عاملي وسيتم إعداد  -50
 يف االجتماع الثالث للجنة التحضريية ملؤمتر املوئل الثالث.سامهات كم

حتسني قاعدة املعرفة إىل احلاجة امللحة ملعاجلة لموئل الثالث فرصة فريدة لالعملية التحضريية عد وت -51
وضع على من خلل مساعدة احلكومات والسلطات احمللية ومنظمات اجملتمع املدين  العامل على نطاقاحلضرية 

َ  املؤشرات احلضرية امل ُيقرتح سو . هاوتطبيق ات احلضريةاملعلوممن هة حنو السياسات واإلحصاءات وغريها وج 
احملرز على الصعيد تقييم التقدم املتعلقة ب احاليلقائمة البيانات احلضرية لتعزيز اآلليات ابفريق عامل معين إنشاء 

 .هاوتقييم واالجتاهات احلضرية العاملية وضاعرصد األلالعاملي يف تنفيذ جدول أعمال املوئل و 

على الوجه مؤمتر والعملية التحضريية لل دعمالو إتاحة املدخلت  الشرط القاضي بأن تتممتشيا مع و  -52
الثالث ، فإن أمانة املوئل (14 الفقرة، 67/216األمثل من حيث مشوهلا وكفاءهتا وفعاليتها وجودهتا )القرار 

عن  األدوات واملنهجيات، فضليسري نشر املعرفة لتو املعلومات ستستفيد من النهج اجلديدة واملبتكرة إلدارة 
األخرى  املعنية احلضريةاجلهات و  ،واخلرباء الوطنيني والدوليني ،الوطنية تعزيز بناء القدرات بني أعضاء جلان املوئل

 والرأي العام. 

 تواصلالمشاركة: تحسين المشاركة والشراكة والدعوة وال - باء
ت فعالة وعلى على تقدمي إسهاما، شجعت اجلمعية العامة 67/216القرار من  11الفقرة مبوجب  -53

يف الوارد بياهنا ، مبا يف ذلك احلكومات احمللية، واجملموعات الرئيسية مشاركة نشطة من مجيع اجلهات املعنية
اللجان اإلقليمية والوكاالت و ، ها املعنية، وصناديق األمم املتحدة وبراجماحلادي والعشرينجدول أعمال القرن 

يف مجيع مراحل العملية  الشركاء يف جدول أعمال املوئلها من غري املتخصصة واملؤسسات املالية الدولية و 
 سه.التحضريية ويف املؤمتر نف

مقرتحات إىل اللجنة أن يقدم القرار، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام للمؤمتر نفس هذا ويف  -54
التحضريية ويف املؤمتر  يف العمليةغريها من اجلهات املعنية مشاركة السلطات احمللية و بشأن حتسني التحضريية 
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املشاركة طرائق لس إدارة موئل األمم املتحدة و املستمدة من النظام الداخلي جملبجابية اإلتجربة يف ضوء النفسه، 
 ين.املوئل الثاللجميع يف الشاملة 

ومشاركة السلطات ذلك الوقت لطابعه الشامل للجميع سوابق يف من ال عدداا  ملوئل الثايناوقد أرسى  -55
 تقريرال من 8و 7وتنص الفقرتان ، واجملتمع املدين واجملموعات الرئيسية األخرى. رابطاهتاية و احملل
(A/CONF.165/14) على ما يلي: 

. إثارة للهتمام املوئل الثاينكانت أكثر مسات  'جلنة الشركاءأن ' العديد من املشاركنييرى 
، احملددة ختلف مكونات اجملتمع املدينملن يارز  بنيمثلتتاح مليف مؤمتر رئيسي لألمم املتحدة فألول مرة 

لى ع ماخلاصة وعرض آرائهم والتزاماهتم هئشركاللجتماع يف حمافل ، فرصة ‘‘الطريق إىل اسطنبول’’على 
إىل وقد جلبوا معهم اللجنة الثانية.  - خصيصا هلذا الغرضأنشئ رمسي فل املندوبني يف املؤمتر يف حم

التجارية، واملؤسسات، وساط واملنظمات غري احلكومية، واأل ،والربملانيني ،يةؤمتر صوت السلطات احمللامل
 واملهنيني والباحثني. ،والعلماء

املنظمات غري احلكومية وانطوت جتربة املنتدى نفسه على العديد من املستجدات. ففي حني أن 
 -األمم املتحدة مؤمترات سابق من لمنظمات غري احلكومية يف كل مؤمتر لحمافل اجتمعت يف  قدالدولية 

العاملية اخلاصة  ماجتماعاهتفقد قام شركاء عديدون بتنظيم  –املؤمتر الرمسي صورة مستقلة عن بيكن وإن 
لسلطات احمللية الفرصة لوالوطنية للمدن و أُتيحت للرابطات الدولية على سبيل املثال، و . ألول مرة مهب

أهدافها ومسامهتها يف تنفيذ جدول أعمال تبني  فيه ن مشرتك وتأييد إعلتها العاملية األوىل لتنظيم مجعي
 هبذه التجربة املبتكرة، ؤسسات، مثل أكادمييات العلوم واهلندسة واملأيضا نو شركاء آخر ورحب املوئل. 

 عاملية جديدة.أمهيتها يف اجلمع بني مكونات  واوأكد

، يف جدول أعمال املوئل وإعلن اسطنبولاثل على حنو مميف املوئل الثاين املبتكر للشركاء نهج ويتجلى ال -56
على مبدأ الشراكة بني احلكومات الوطنية والسلطات احمللية واجملتمع املدين واجلهات املعنية  يشدد مهاكلف

ذلك انطلقا من الدويل والوطين واحمللي، و الصعيد لتنفيذ جدول أعمال املوئل على  باعتبارها املدخلاألخرى 
عتمد يف هناية إال أن جناحها ي ،التنمية احلضرية املستدامة تيسري وطنيةالسياسة  حني ميكن لله يفبأنالتسليم 
 احمللي.على الصعيد على التنفيذ املطا  

 وهولموئل الثالث، لاملوروثات الرئيسية التأسيس على أحد األمني العام للمؤمتر يقرتح ، ويف هذا الصدد -57
واجملتمع املدين واجملتمعات الشعبية والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية  شاركة السلطات احملليةإىل ماحلاجة 

، والدخول يف شراكات معها األطفال، والشباب والنساءجمموعات والباحثني والربملانيني، واملنظمات املهنية، و 
 من أجل حتقيق التنمية احلضرية املستدامة.

لبلدان النامية، يف املنتمني لال سيما ذوي الصلة، أصحاب املصلحة ميع فعالة جلاملشاركة الومن شأن  -58
واجهة حتديات التنمية يكفل النجاح يف مهج شامل األساس لن  أن توفر العملية التحضريية ويف املؤمتر نفسه، 

 بغية مجتمع املدينفاعلة للشاركة الاملاحلضرية املستدامة. وينبغي استكشا  آليات جديدة لتعزيز الشفافية و 
من أجل عقد مناقشات وتقدمي مسامهات التحضري ويف املؤمتر نفسه عملية ليب العمل والعمليات يف تعزيز أسا

 احلكومية الدولية. اتعملية صنع القرار يف  أصحاب املصلحة ذوي الصلةمستنرية من قبل مجيع 

 اأنشئت تنيالل ملتنياحلمع بني جتكمبادرة   2010طلقت يف عام احلملة احلضرية العاملية، اليت أُ وتشكل  -59
 -(1999احلضرية ) دارة( واحلملة العاملية لإل1999احلملة العاملية لضمان احليازة ) -بعد مؤمتر املوئل الثاين 
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 قدمي إسهاماتلتبادل احللول احلضرية وتللجهات الفاعلة العامة واخلاصة ومن اجملتمع املدين  رئيسياا  فلا حم
: الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملييف  عتمدلني، الذي أييديف إعلن مو إىل املؤمتر.  فضيةلعملية املل

بني  أساسا لبناء الشراكاتو  قائمة على املشاركةعملية تشكل احلملة احلضرية العاملية اعرت  املشاركون بأن 
 . الثالثلموئل وجامع متهيدا ل شامل اليت تعمل على كفالة اتباع هنجتغيري اليف  دافعةاجلهات ال

عملية التشاور يسري لموئل الثالث من أجل تل متهيداا  ةالعاملي ةعدة اجتماعات للحملة احلضريعقد  يتموس -60
تشرين  18إىل  15األول يف كاسريتا، إيطاليا، من اجلهات املعنية. وسيعقد االجتماع بني توافق لآلراء وبناء 
املفكرين  خميم’’ هعنوان تشرين األول/أكتوبر احلضري، وسيكونخلل احتفال ، 2014أكتوبر األول/

 .‘‘اليت حنتاجهادينة امل: احلضريني

احلملة احلضرية العاملية أيضا إشراك ستواصل ، 24/14عمل بقرار جملس اإلدارة ، ويف نفس السياق -61
إىل وذلك ملناقشة التحديات والسياسات احلضرية،  ،دداجلشركاء المجيع الشركاء يف جدول أعمال املوئل و 

أيضا  وستنخرط احلملةاجلديدة. صياغة اخلطة احلضرية مارسات اجليدة اليت ميكن أن تسهم يف حتديد املجانب 
يف اجلهات املعنية دعم االتصاالت وأنشطة التوعية لتعزيز مشاركة مجيع تبنشاط يف احلملت احلضرية الوطنية و 

 األعمال التحضريية الوطنية للموئل الثالث.

الرائد العاملي باعتباره احملفل املنتدى احلضري العاملي ب 67/216 هارار يف ققد اعرتفت اجلمعية العامة و  -62
واخلرباء صاحبة املصلحة  ةغري احلكومياملنظمات السياسات وقادة احلكومات احمللية و واضعي بني للتفاعل 

منتدى احلضري املشاركون يف الدورة السابعة للأقر يف إعلن ميديلني، و  .املستوطنات البشريةيدان املمارسني يف م
 للحوار الفعال. حمفلا املنتدى باعتباره يضطلع به الدور الفريد واإلبجايب الذي بالعاملي 

مباشرة بعد انعقاد مؤمتر الثامنة  تهميكن تنظيم دور  كل سنتني،  مرة عقديُ ومبا أن املنتدى احلضري العاملي  -63
لشركاء يف جدول أعمال املوئل لقوية الاركة شاملشجع األمر الذي من شأنه أن ي، 2016يف عام املوئل الثالث 

وتقاسم يف حتديد القضايا اجلديدة إشراكهم بالتايل يكفل ذات الصلة، و  والربامج الدولية والصناديق والوكاالت
 اجليدة.العامة الدروس املستفادة وأفضل املمارسات والسياسات 

 شاركةم متكنييف ين أن يسهم أيضا الوطالصعيد تعزيز املنتديات احلضرية الوطنية على من شأن و  -64
 مراحل العملية التحضريية ويف املؤمتر نفسه. خمتلفيف  الشركاء يف جدول أعمال املوئلومسامهة مجيع 

قرار ب عملا يوم املدن العاملي، ب، فإن االحتفال باليوم العاملي للموئل، وللمرة األوىل على اإلطلق وأخرياا  -65
، سو  يزيد من فرص إشراك 2014أكتوبر، ابتداء من عام تشرين األول/ 31، يف 68/238اجلمعية العامة 

التنمية احلضرية لشحذ الوعي بشأن املدين ومجيع اجلهات املعنية األخرى اجملتمع و املعنية  املنظمات الدولية
 املستدامة.

 ةجديد ةحضريخطة تنفيذ المنحى ل عملي  التزام السياسة العامة:  - جيم
أن يكون اهلد  من املوئل الثالث كفالة  67/216)أ( من القرار  6الفقرة امة يف قررت اجلمعية الع -66

إجنازات حىت اآلن ومعاجلة الفقر وحتديد ما حتقق من التنمية احلضرية املستدامة وتقييم بجتديد االلتزام السياسي 
 .والتصدي هلا التحديات اجلديدة والناشئة
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ومركزة ومتطلعة إىل املستقبل موجزة بوثيقة ختامية املؤمتر خيرج ن أ)ب(  6يف الفقرة  قررت اجلمعية أيضاا و  -67
جدول األعمال ’’تنفيذ دعمها و اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة و بااللتزام العاملي وعملية املنحى، جتدد 

 .‘‘احلضري اجلديد

جماالت يف  العامة سةالسيامعنية بعدة وحدات فإن العمل الذي تقوم به ، 67/216 مع القرار ومتاشياا  -68
ضمن أن يت يف العملية التحضريية للموئل الثالث بطريقة أكثر ابتكارا، و سامهامواضيعية ميكن أن يسهل مجع امل

خطة التنمية ملا بعد عام الصلة بني وينبغي أن تكون . هذه الوحدات مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة يف تكوين
السياسة العامة وذلك وحدات لاجملاالت املواضيعية يدة أحد يف اخلطة احلضرية اجلدتنفيذها بني و  2015

 لضمان التنسيق السليم واملواءمة املوضوعية بني العمليتني.

، ةجديد ةحضريخطة دعم جهود صياغة أن يرفيعة املستوى أيضا إقليمية اجتماعات ومن شأن انعقاد  -69
، الذي يطلب 70/12احمليط اهلادئ يف قرارها أقرته اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا و على النحو الذي 

واهليئات والوكاالت املعنية األخرى، تنظيم املنتدى األمم املتحدة إىل األمني التنفيذي للجنة، بالتعاون مع موئل 
املقرر رفيع املستوى الاالجتماع التحضريي اإلقليمي مباشرة يف أعقاب سيا واحمليط اهلادئ، آلاحلضري السادس 

 موضوعية للعملية التحضريية للموئل الثالث. إسهاماتمن أجل توفري  2015نيسيا عام يف إندو 

لعملية التحضريية بعد يف إطار اعلى نطاق منظومة األمم املتحدة فعالة وسيتم إنشاء آلية تنسيق  -70
إنشاؤها يف جتربة اللجنة املشرتكة بني الوكاالت اليت مت تأسيسا على  ت،وكاالمشاورات غري رمسية مع مجيع ال

التقدم الذي أحرزته منظومة األمم املتحدة يف التنفيذ املنسق جلدول اآللية على االستفادة من ستعمل و . 2013
 أعمال املوئل واألهدا  والغايات األخرى ذات الصلة. 

 ية والمساءلة والبتكار واإلبداعالعمليات: الشفاف - دال
للموئل الثالث. استئماين جلمعية العامة إنشاء صندوق ا ، قررت67/216من قرارها  13الفقرة مبوجب  -71
الدويل والثنائي والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية واملؤسسات واجلهات على الصعيدين اجلهات املاحنة  توحث

دعم على لصندوق االستئماين و عن طريق تقدمي التربعات لاألعمال التحضريية للمؤمتر األخرى على دعم املاحنة 
التقيد ضمان الثالث املوئل وتتوىل أمانة البلدان النامية يف اجتماعات اللجنة التحضريية ويف املؤمتر نفسه. مشاركة 

 الصندوق االستئماين.واملساءلة فيما يتصل بشفافية بال

حيثما كان ذلك ممكنا،  ،العملية التحضريية واملؤمتر نفسهستعتمد ، 67/216قرار المع  متشياا و  -72
ومن أمثلة وفعالة،  تشاركيةملة و اش العملية التحضريية ملؤمتر املوئل الثالثحىت تكون مبتكرة ا تكنولوجيات  وهنج

منصات إنرتنت لتبادل األدوات والتقارير التحليلية وتعزيز اعتماد و ت جتماعاترشيد استخدام الورق يف اال ذلك
يف دودة احملقدرات الة البلدان ذات سلبا على مشاركدون التأثري احلوار خلل العملية التحضريية للمؤمتر، 

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

الدروس املستفادة ينبغي تطبيق و  ،زيد من التفاصيل مع البلد املضيفكون هناك حاجة إىل مناقشة املستو  -73
 نتدى احلضري العاملي.امل منمن مؤمترات األمم املتحدة األخرى، و 

حبيث  2014 هييولمتوز/يف  هنيحتسمت و  2013لثالث خلل عام لموئل اموقع إلكرتوين لمت إنشاء وقد  -74
اإلعلم  طوسائبكثافة العملية التحضريية أيضا ستستخدم مجيع الوثائق الرئيسية هلذه العملية. و  يتضمن
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ة احلوار أثناء العملية التحضرييدعم كوسيلة للتواصل و توعية  الباملتعلقة اإلبداعية االجتماعية وغريها من األدوات 
 املوئل الثالث. 

 خالصةال - رابعاا 
لمح الدميغرافية، امليف  اتتغري ال، وإعادة ترتيب علقات القوى العاملية، و ةالتكنولوجي لقد أدت التطورات -75
إىل  ةاملوارد فضل عن إعادة تأكيد مسائل احلقوق والعدالة يف عامل التنمية العاملي ناشئة علىالقيود القرار بواإل

 (‘‘الشعوب’’عقد أول مؤمتر لألمم املتحدة بشأن املستوطنات البشرية )منتدى  عميق منذلي تغري هيكحدوث 
 .1996( يف عام ‘‘قمة املدن مؤمتر’’مؤمتر املوئل الثاين )و  1976عام يف 

لمسامهة يف التنمية الوطنية لأكرب للبلدات واملدن واالقتصادات اإلقليمية  حيزاالنظام الدويل اجلديد ويتيح  -76
جديدة تركز استحداث خطة حضرية يوفر فرصة ملناقشة فهو خلل املشاركة املباشرة يف االقتصاد العاملي. من 

الكامنة  ىوالقو  طاقاتال االستفادة من إىلعلى السياسات واالسرتاتيجيات اليت ميكن أن تؤدي بشكل فعال 
دمج مجيع جوانب التنمية املستدامة نموذج جديد للتنمية احلضرية قادر على ل الرتويجراء التحضر من خلل و 

 .التفاوتاملشرتك، واحلد من الفقر و  رخاءلتعزيز املساواة والرفاه وال

_______________ 


