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 مجلس إدارة
 ةبرنامج األمم المتحد
 للمستوطنات البشرية

 

 عشرونوالخامسة الالدورة 
 2015نيسان/أبريل  23-17نريويب، 

 من جدول األعمال 5البند 
، بما أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 في ذلك مسائل التنسيق

 مشروع قرار مقدم من العراق
امج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للعملية التحضيرية لمؤتمر األمم المتحدة دعم برن

لإلسكان والتنمية الحضرية المستدامة )الموئل الثالث(، ودور لجان الموئل الوطنية في التحضير 
 لو وتنفيذه

 ن جملس اإلدارة،إ 
، املعقود يف فانكوفر، كندا، يف عام للمستوطنات البشريةإىل نتائج مؤمتر األمم املتحدة إذ يشري  

1776،(1)
، تركيا، يف عام )املوئل الثاين(، املعقود يف اسطنبولاألمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية  ومؤمتر 

1776،(2) 
، الذي 2014كانون األول/ديسمرب   17املؤرخ  67/226إىل قرار اجلمعية العامة وإذ يشري أيضًا  

، والقرارات 2016مم املتحدة لسإسكان والتنمية اضحضرية املستدامة )املوئل الثال(( يف عام تناول عقد مؤمتر األ
وقرار  2012كانون األول/ديسمرب   21املؤرخ  67/216، مبا يف ذلك قرار اجلمعية العامة األخرى ذات الصلة

دي واالجتماعي وجملس ، وكذلك مقررات اجمللس االقتصا2013نيسان/أبريل  17املؤرخ  24/14جملس اإلدارة 
، والتنفيذ املنسق تعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةبشأن اإلدارة بشأن تنفيذ نتائج املوئل الثاين، 

 (3)جلدول أعمال املوئل،

                                                 
)منشورات  1776حزيران/يونيو  11-أيار/مايو 31ت البشرية، فانكوفر، أنظر تقرير املوئل: مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنا  (1)

 والتصويب(. E.76.IV.7األمم املتحدة، رقم املبيع 

)منشورات  1776حزيران/يونيو  14-3انظر تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )املوئل الثاين(، اسطنبول،   (2)
 ، املرفقان األول والثاين.1(، الفصل األول، القرار E.97.IV.6األمم املتحدة، رقم املبيع 

 املرجع نفسو، املرفق الثاين.  (3)
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ان املوئل للجمعية العامة بشأن دور جل إىل مجيع القرارات واملقررات ذات الصلةوإذ يشري كذلك  
امج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للبلدان املشمولة بالربنامج لتعميم جدول أعمال املوئل الوطنية ودعم برن

 ،2010كانون األول/ديسمرب   20املؤرخ  65/165يف أطرىا اإلمنائية، وخاصة قرار اجلمعية العامة 
تمع جملضحكومة، وامنربًا جلميع مستويات ابعمل جلان املوئل الوطنية، اليت توفر  وإذ يرحب مع التقدير 

لمشاركة يف النقاش بشأن التحضر واملستوطنات البشرية املستدامة، مع االستعانة املدين، والقطاع اخلاص ل
اللجان على حتديد ىذه ، واليت اعرتفت بقدرة للمستوطنات البشرية واملوئل الثاينبتوصيات مؤمتر األمم املتحدة 

 تصدي للمسائل املتعلقة باملستوطنات البشرية،حتديات اإلبالغ عن االجنازات يف ال
وقرار اجلمعية العامة  2013نيسان/أبريل  17املؤرخ  24/10إىل قرار جملس اإلدارة وإذ يشري  

، والذي يضع يف اعتباره الرتابط القوي بني التحضر املستدام واملستوطنات البشرية والتنمية املستدامة، 67/226
والتحضريات ملؤمتر قمة األمم املتحدة املقرر عقده  ني العملية التحضريية للموئل الثال(واضحاجة إىل تنسيق فعال ب

إىل أدىن  والتقليل، من أجل تعزيز االتساق 2015العتماد خطة التنمية ملا بعد عام  2015يف أيلول/سبتمرب 
 من ازدواجية اجلهود،ممكن حد 

جنة التحضريية ملؤمتر األمم لال( الذي اعتمدتو باملقرر اخلاص بالتحضريات للموئل الثالوإذ يرحب  
 ،يف دورهتا الثانية املتحدة لسإسكان والتنمية اضحضرية املستدامة

الدول األعضاء على أن تضع يف اعتبارىا، عند التحضري ملؤمتر األمم املتحدة لسإسكان يشجع  - 1 
جدول األعمال اضحضري ’’تقدميها بوصفها والتنمية اضحضرية املستدامة )املوئل الثال(( وتنفيذ نتائجو املقرر 

واإلقليمية والدولية، دور  السياسات واخلطط والربامج على املستويات احمللية والوطنية ، وعند صياغة‘‘اجلديد
التحضر املستدام باعتباره حمرك التنمية املستدامة، وأوجو الرتابط الريفية اضحضرية، والصالت املشرتكة بني األبعاد 

 االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية املستدامة يف الرتويج جملتمعات مستقرة ومزدىرة وشاملة للجميع؛
األعضاء على إنشاء ودعم جلان موئل وطنية على أساس عريض، حسب  الدوليشجع أيضاً  - 2 

وضمن أطر حكومية ومؤسسية وطنية، لتيسري تنسيق شركاء جدول أعمال املوئل واجملموعات  ،مقتضى اضحال
الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف جمايل التحضر املستدام واملستوطنات البشرية يف السياق الوطين، ملتابعة 

 فيذ جدول األعمال اضحضري اجلديد، والوفاء باألدوار األخرى على النحو الذي قد يوصي بو املوئل الثال(؛تن
الدول األعضاء على اإلسراع باستكمال تقاريرىا الوطنية للموئل الثال(، اليت تطلب،  حي( - 3 

مستوطنات البشرية، دعم الربنامج متشيًا مع برنامج العمل وامليزانية لربنامج األمم املتحدة للو عند الضرورة، 
وأصحاب املصلحة اآلخرين، مبا يف ذلك،  والدول األعضاء األخرى، ويشجع مشاركة مجيع مستويات اضحكومة

 حسب مقتضى اضحال، عن طريق جلان املوئل الوطنية؛
واملوارد املدير التنفيذي تقدًن الدعم التقين، عند الطلب، ويف إطار الوالية القائمة  إىليطلب  - 4 

املتاحة، مبا يف ذلك أدوات ومبادئ توجيهية لربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، من أجل دعم تنمية 
 قدرة مالئمة للجان املوئل الوطنية على النهوض مبسؤولياهتا؛

ات خرب املدير التنفيذي أن يوفر، يف إطار الواليات القائمة واملوارد املتاحة،  إىليطلب أيضًا  - 5 
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عند وضع التقرير الشامل للموئل الثال(، واملدخالت التقنية جلدول 



HSP/GC/25/L.4 

3 

وكذلك العملية التحضريية برمتها، ضمن  ،الوحدات السياساتيةاملسائل، و  أوراقاألعمال اضحضري اجلديد، مثل 
 أمور أخرى؛

املشاركة الواسعة والفعالة واحملسنة، ومسامهة  املدير التنفيذي تشجيع إىل يطلب كذلك - 6 
اجملموعات الرئيسية وأصحاب املصلحة اآلخرين على مجيع مستويات عملية املوئل الثال(، وعند تنفيذ وثيقتو 

منتديات حضرية وطنية، ومحالت حضرية وطنية، ومنتديات  اخلتامية عن طريق استخدام مجلة أمور من بينها
 مشاورات إقليمية، واضحملة اضحضرية العاملية ومبادراهتا؛ات حضرية إقليمية، وآلي

املدير التنفيذي أن يقدم إىل جملس اإلدارة يف دورتو السادسة والعشرين تقريرًا عن  إىل يطلب - 7 
 تنفيذ ىذا القرار وعن نتائج املوئل الثال(.

___________ 


