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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/565) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

تعزيـز واليـة ومركـز جلنـة املسـتوطنات البشـرية ومركـز ودور ووظيفـة مركـز األمـم املتحــدة  - ٢٠٦/٥٦
للمستوطنات البشرية (املوئل) 

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشــري إىل القــــرارات ذات الصلـــة بشـــأن املســـتوطنات البشـــرية، وال ســـيما قراراـــا ٣٣٢٧ (د-٢٩) املـــؤرخ ١٦ كـــانون 

األول/ديسمرب ١٩٧٤ و ١٦٢/٣٢ املؤرخ ١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٧٧ و ١١٥/٣٤ املؤرخ ١٤ كانون األول/ديسمرب ١٩٧٩، 

وإذ تشري أيضا إىل جدول أعمال املوئل(١) وإعالن اسطنبول بشأن املستوطنات البشرية(٢)، 

ـــا يرتبــط بذلــك مــن حتديــات جديــدة يف جمــاالت توفــري املــأوى  وإدراكـا منـها لتسـارع اجتاهـات التحضـر يف البلـدان الناميـة وم

والقضاء على الفقر والتنمية املستدامة للمستوطنات البشرية، 

واقتناعا منها بضرورة اختاذ إجراء عاجل للنهوض بنوعية حياة الشعوب كافة يف املدن واملستوطنات البشرية األخرى، 

ووعيا منها بضرورة حتقيق قدر أكرب من التساوق والفعالية يف تنفيذ جدول أعمال املوئل داخل منظومة األمم املتحدة، 

وإقرارا منها بضرورة اختاذ خطوات عاجلـة لكفالـة حتسـني حشـد املـوارد املاليـة علـى مجيـع الصعـد، تعزيـزا لتنفيـذ جـدول أعمـال 
املوئل، وال سيما يف البلدان النامية، دف حتسني أحوال املستوطنات البشرية، 

وإذ تشـري إىل تعـهدات احلكومـات بالقيـام، ضمـن مجلـة أمـور، بتعزيـز االسـتفادة بشـكل واســـع مــن التمويــل املالئــم لإلســكان، 
وزيادة املعروض من املساكن غري املكلفة، وإجياد بيئة مؤاتية لتحقيق التنمية املستدامة من شأا جذب االستثمارات، 

 __________

تقرير مؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)، اسطنبول، ٣-١٤ حزيران/يونيه ١٩٩٦ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١)
A.97.IV.6)، الفصل األول، القرار ١، املرفق الثاين. 

املرجع نفسه، املرفق األول.  (٢)
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وإذ تشري أيضا إىل قرارها ١٧٧/٥١ املؤرخ ١٦ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٦ الـذي حـددت فيـه، يف مجلـة أمـور، مركـز األمـم 
املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية مركـزا للتنسـيق لتنفيـــذ جــدول أعمــال املوئــل، ودعــت إىل إجــراء تقييــم شــامل ومعمــق للمركــز يــهدف إىل 

تنشيطه، 

ــه ١٩٩٩  وإذ تشـري كذلـك إىل قراراـا ٢٢٠/٥٢ املـؤرخ ٢٢ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧ و ٢٤٢/٥٣ املـؤرخ ٢٨ متـوز/يولي
ـــر يف مواصلــة تعزيــز املركــز مــن خــالل توفــري  و ١٩٥/٥٥ املـؤرخ ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ الـيت طلبـت فيـها إىل األمـني العـام النظ

الدعم املطلوب واملوارد املالية املستقرة والكافية واملضمونة، مبا يف ذلك موارد إضافية من امليزانية العادية وموارد بشرية، 

ـــق بالتنســيق مــن دورة  وإذ تشـري إىل اسـتنتاجات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي املتفـق عليـها ١/٢٠٠٠ املعتمـدة يف اجلـزء املتعل
ـــط علمــا باســتنتاجات الــس يف دورتــه املوضوعيــة لعــام ٢٠٠١ املتعلقــة بتحســني التنســيق بــني  الـس املوضوعيـة لعـام ٢٠٠٠(٣)، وإذ حتي

الوكاالت يف جمال تنفيذ جدول أعمال املوئل، 

وإذ تضع يف االعتبار مسؤوليات املركز علـى النحـو الـوارد يف الفقـرة ٢٢٨ مـن جـدول أعمـال املوئـل، وإنشـاء نظـام إدارة مـهام 
املوئل، 

ـــيت تدعــو  وإذ تشـري إىل اإلعـالن املتعلـق بـاملدن واملسـتوطنات البشـرية األخـرى يف األلفيـة اجلديـدة(٤) وال سـيما الفقـرة ٦٧ منـه ال
األمني العام إىل أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورـا السادسـة واخلمسـني تقريـرا عـن اخليـارات املتعلقـة باسـتعراض وتعزيـز واليـة ومركـز جلنـة 

ـــة الصــادرة عــن  املسـتوطنات البشـرية ومركـز ودور ووظيفـة مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل)، وفقـا للمقـررات ذات الصل

اجلمعية العامة والس االقتصادي واالجتماعي ومؤمتر األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين)، 

وإذ يشـجعها اسـتئناف عـدة دول أعضـاء يف مؤسسـة األمـم املتحـدة للموئـل واملسـتوطنات البشـرية تقـدمي التربعـــات اســتجابة ملــا 
قامت به إدارة املركز من عمل لتنشيط املركز وإعطائه زمخا جديدا للنهوض جبدول أعمال املوئل، 

ــا بتقريـر األمـني العـام بشـأن اخليـارات املتاحـة السـتعراض وتعزيـز واليـة ومركـز جلنـة املسـتوطنات البشـرية ومركـز  وإذ حتيط علم
ودور ووظيفة مركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل)(٥)، مبا يف ذلك اآلثار املالية املترتبة عليها، 

 

أوال – برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
 

تقـــرر، اعتبارا من ١ كــانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، حتويـل جلنـة املسـتوطنات البشـرية وأمانتـها ومركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات 
ـــدة للمســتوطنات البشــرية الــذي  البشـرية (املوئـل)، مبـا يف ذلـك مؤســسة األمـم املتحـدة للموئـل واملسـتوطنات البشـرية إىل برنـامج األمـم املتح

سيعرف مبوئل األمم املتحدة، ويتكون من العناصر التالية: 
 

جملس اإلدارة  ألف -
 

املركز والتكوين واألهداف والوظائف واملسؤوليات 
 __________

انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٣ (A/55/3/Rev.1)، الفصل اخلامس، الفقرة ٦.  (٣)

القرار د إ - ٢/٢٥، املرفق.  (٤)

 .A/56/618 (٥)
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تقــرر، اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٢، حتويـل جلنـة املســـتوطنات البشــرية إىل جملــس إدارة برنــامج األمــم  - ١

املتحدة للمستوطنات البشرية الذي سيعرف مبوئل األمم املتحدة، وهو جهاز فرعي تابع للجمعية العامة؛ 

تقـرر أيضـا أن يقـترح جملـس اإلدارة نظامـه الداخلـي علـى أسـاس النظـام الداخـلي للجنـة املســـتوطنات البشــرية، مــع  - ٢

مراعاة بنود هذا القرار، لكي تبت فيه اجلمعية العامة(٦)؛ 

ـــاركة الشــركاء يف جــدول أعمــال املوئــل إىل القواعــد ذات الصلــة  تقـرر كذلـك أن تسـتند املمارسـات املتعلقـة مبش - ٣

ـــتوطنات البشــرية،  للمجلـس االقتصـادي واالجتمـاعي املتعلقـة باملشـاركة واالعتمـاد، وأن تسـتخدم أيضـا املمارسـات القـارة املتبعـة يف جلنـة املس

وأال تشكل هذه املمارسات على أي حنو سابقة الس اإلدارة األخرى للهيئات الفرعية التابعة للجمعية العامة؛ 

تقرر أن يتكون جملس اإلدارة مـن مثـان ومخسـني عضـوا ينتخبـهم الـس االقتصـادي واالجتمـاعي ملـدة أربـع سـنوات  - ٤

على األسس التالية(٧): 

ستة عشر مقعدا للدول األفريقية؛  (أ)

ثالثة عشر مقعدا لدول آسيا واحمليط اهلادئ؛  (ب)

ستة مقاعد لدول أوروبا الشرقية؛  (ج)

عشرة مقاعد لدول أمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛  (د)

ثالثة عشر مقعدا لدول أوروبا الغربية والدول األخرى؛  (هـ)

ــس اإلدارة ووظائفـه ومسـؤولياته تتحـدد علـى حنـو مـا هـو وارد يف القـرار ١٦٢/٣٢ ويف الفقـرة  تؤكد أن أهداف جمل - ٥

٢٢٢ من جدول أعمال املوئل؛ 

تقرر أن يكون جملس اإلدارة هو اهليئة احلكومية الدولية املعنية باختاذ القرارات يف الربنامج؛  - ٦

ــدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة عـن طريـق الـس االقتصـادي  تقرر أيضا أن جيتمع جملس اإلدارة مرة كل سنتني وأن يق - ٧

واالجتماعي؛ 

تقـرر كذلـك أن تكـون جلنـة املمثلـني الدائمـني لـدى موئـل األمـم املتحـدة مبثابـة اهليئـة الفرعيـة لـس اإلدارة ملـا بـــني  - ٨

الدورات؛ 
 

أمانة الربنامج  باء -
 

تقرر، اعتبارا من ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢، حتويـل مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل) إىل أمانـة  - ١

برنــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية (موئــل األمــم املتحــدة). وتؤكــد أن أمانــة الربنــامج بقيــادة املديــر التنفيــــذي، ســـيعهد إليـــها 
 __________

سيعقد أول اجتماع لس اإلدارة وفقا للنظام الداخلي للجنة املستوطنات البشرية وممارساا.  (٦)

يواصل األعضاء احلاليون يف جلنة املستوطنات البشرية عملهم كأعضاء يف جملس اإلدارة إىل أن تنتهي فترة واليتهم األصلية.  (٧)
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باملسـؤوليات الـواردة يف الفقـرة ٢٢٨ مـن جـدول أعمـال املوئـل ويف القـــرار ١٦٢/٣٢. وتقــدم أمانــة موئــل األمــم املتحــدة اخلدمــات لــس 

اإلدارة وتعمل مبثابة مركز تنسيق للمستوطنات البشرية وأنشطتها داخل منظومة األمم املتحدة؛ 

تقرر أيضا، واضعـة يف االعتبـار قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٤٩/٥٤ املـؤرخ ٢٣ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، أن يظـل  - ٢

على رأس أمانة موئل األمم املتحدة مدير تنفيذي برتبة وكيل أمني عام تنتخبه اجلمعية العامـة ملـدة أربـع سـنوات بتسـمية مـن األمـني العـام وبنـاء 

على مشاورات مع الدول األعضاء(٨)؛ 

تؤكد أن املنتدى احلضري هو هيئة فنية غري تشريعية يتبادل فيـها اخلـرباء وجـهات النظـر خـالل األعـوام الـيت ال ينعقـد  - ٣

فيها جملس اإلدارة وأن اللجنة االستشارية للسلطات احمللية هي هيئة استشارية للمدير التنفيذي؛ 

ــائف املركـز ومـوارد ميزانيتـه، دون املسـاس بـأي مـوارد إضافيـة قـد تتـاح  تقرر أن تتكون موارد إدارة الربنامج من وظ - ٤

من امليزانية العادية أو من خارج امليزانية؛ 

متويل املستوطنات البشرية  ثانيا -
 

تؤكد أن املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل األمـم املتحـدة) هـو املسـؤول عـن إدارة  - ١

مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشـرية، مـع مراعـاة صالحيـات هـذه املؤسسـة حسـبما هـو منصـوص عليـه يف قـرار اجلمعيـة العامـة 

– ٢٩)؛  ٣٣٢٧ (د

تشجع املديرة التنفيذية على أن تعمــل علـى تنشـيط املؤسسـة بغيـة حتقيـق هدفـها التشـغيلي األساسـي الـوارد يف القـرار  - ٢

– ٢٩) واملتمثل يف دعم تنفيذ جـدول أعمـال املوئـل، مبـا يف ذلـك دعـم توفـري املـأوى ومـا يتصـل بذلـك مـن برامـج لتنميـة اهليـاكل  ٣٣٢٧ (د 

األساسية ومؤسسات التمويل اإلسكاين وآلياا وخصوصا يف البلدان النامية؛ 

تدعـو مجيـع احلكومـات إىل زيـادة مسـامهاا يف املؤسسـة مـن أجـل تعزيـز قـدرة الربنـــامج علــى دعــم تنفيــذ جــدول  - ٣

أعمال املوئل واإلعالن املتعلق باملدن واملستوطنات البشرية األخرى يف األلفية اجلديدة(٤)؛ 

تشجع املديرة التنفيذية للربنامج على مواصلـة توجيـه النـداءات واختـاذ املبـادرات مـن أجـل مجـع األمـوال سـعيا لزيـادة  - ٤

موارد املؤسسة زيادة ملموسة؛ 

تدعو املنظمات واهليئات داخل منظومة األمم املتحـدة وخارجـها، مبـا فيـها البنـك الـدويل ومصـارف التنميـة اإلقليميـة  - ٥

ـــته، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتوفــري رأس املــال التأسيســي ومتويــل مشــاريع  إىل املشـاركة والتعـاون علـى حنـو فعـال يف أنشـطة الربنـامج ومؤسس

وبرامج تشغيلية يف ميدان املستوطنات البشرية ووضع ج مالئمة ومبتكرة لتمويل مشاريعه وبراجمه؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يواصل دعم الربنامج عن طريق توفري موارد كافية من امليزانية العادية؛  - ٦
 

 __________

تواصل املديرة التنفيذية احلالية ملركز األمم املتحدة للمستوطنات البشرية (املوئل) العمل كمديرة لتنفيذ برنـــامج األمــم املتحــدة للمســتوطنات البشــرية  (٨)
(موئل األمم املتحدة) إىل أن تنتهي فترة واليتها األصلية. 
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تنسيق السياسات  ثالثا -
 

تعيـد تـأكيد أن اجلمعيـة العامـة والـس االقتصـادي واالجتمـاعي يشـكالن، وفقـا لألحكـــام ذات الصلــة مــن ميثــاق  - ١

األمـم املتحـدة والقـرارات ذات الصلـة، مبـا يف ذلـك قــرارا اجلمعيــة العامــة ١٦٢/٤٨ املــؤرخ ٢٠ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٣ و ٢٢٧/٥٠ 

املـؤرخ ٢٤ أيـار/مـايو ١٩٩٦، إىل جـانب جملـس إدارة برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل األمـم املتحـــدة)، اآلليــة احلكوميــة 

الدولية الثالثية املسارات اليت ستشرف على تنسيق تنفيذ جدول أعمال املوئل؛ 

ــى دور وأمهيـة تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل، وال سـيما حتقيـق هـدف توفـري املـأوى املناسـب للجميـع وإقامـة  تشدد عل - ٢

املسـتوطنات البشـرية املسـتدامة، بالنسـبة لألنشـطة والــربامج الــيت تقــوم ــا منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما يف ســياق التقييمــات القطريــة 

املشتركة وإطار األمم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة، وكذلـك يف العمليـة املتعلقـة بورقـات اسـتراتيجية احلـد مـن الفقـر الـيت يقودهـا البنـك الـدويل 

وصندوق النقد الدويل؛ 

ترحـب مبشـاركة الربنـامج، بوصفـه مركـز األمـم املتحـدة لتنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل، يف الـس التنسـيقي للرؤســاء  - ٣

التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة(٩) على كافة املستويات؛ 

تقرر أن يعزز الربنامج تعاونه مع جلنة التنمية املسـتدامة واهليئـات األخـرى ذات الصلـة يف تنفيـذ جـدول أعمـال املوئـل  - ٤

بقدر اتصاله بالتنمية املستدامة؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورا السابعة واخلمسني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ٥

اجللسة العامة ٩٠ 

٢١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

 

 __________

كان يدعى فيما سبق: جلنة التنسيق اإلدارية. (انظر مقرر الس االقتصادي واالجتماعي ٣٢١/٢٠٠١ املؤرخ ٢٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١).  (٩)


