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 مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة
 ربانمج األمم املتحدةالتابعة ل

  للمستوطنات البشرية

مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
للمستوطنات  األمم املتحدة ربانمجل

 البشرية
 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

 2019أاير/مايو  31قرار اختذته مجعية موئل األمم املتحدة يف 
 تعزيز الروابط احلضرية الريفية من أجل احلضرنة واملستوطنات البشرية املستدامة -1/5

 إن مجعية موئل األمم املتحدة،
بوصفها اإلطار للعمل على الصعد الدويل واإلقليمي  (1)2030خبطة التنمية املستدامة لعام  إذ ترحب

 والوطين واحمللي، وابلتزام الدول األعضاء يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة،
 ؛(2)إىل خطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية وإذ تشري

بوصفها أداة رئيسية لتحقيق املستوطنات احلضرية والبشرية  (3)إىل اخلطة احلضرية اجلديدة وإذ تشري أيضا  
 اليت تتسم ابألمن وعدم اإلقصاء والقدرة على الصمود واالستدامة،

والصادر عن جملس إدارة برانمج األمم  2003أاير/مايو  9املؤرخ  19/10إىل القرار وإذ تشري كذلك 
 بشرية )موئل األمم املتحدة( عن الروابط احلضرية الريفية واحلضرنة املستدامة،املتحدة للمستوطنات ال

لب فيه إىل املدير ، الذي ط  201٥نيسان/أبريل  23املؤرخ  2٥/1إىل قرار جملس اإلدارة  وإذ تشري
احلضرية الريفية من التنفيذي ملوئل األمم املتحدة أن يقوم بصياغة األدوات ونشر املمارسات اجليدة لدعم الروابط 

خالل التخطيط اإلقليمي والعمراين املتكامل، ابلعمل عن كثب مع املنظمات احلكومية الدولية األخرى وأصحاب 
 املصلحة اآلخرين،

إىل الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي، اليت هدفت إىل إضفاء الطابع احمللي على  وإذ تشري أيضا  
 ،دة وتوسيع نطاقها من أجل التعجيل بتحقيق أهداف التنمية املستدامةتنفيذ اخلطة احلضرية اجلدي

                                                 
 .70/1قرار اجلمعية العامة   (1)
 ، املرفق.69/313قرار اجلمعية العامة (  2)
 ، املرفق.71/2٥6قرار اجلمعية العامة (  3)
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املبادئ التوجيهية: إطار للعمل من أجل تعزيز ابملنشور املتعلق ابلروابط احلضرية الريفية:  وإذ حتيط علما  
 ،(4)التنمية العمرانية املتكاملة

إىل املديرة التنفيذية، ابلتشاور مع املؤسسات الدولية واإلقليمية املعنية، أن تضع اآلليات،  تطلب -1
يف نطاق املوارد املتاحة، من أجل تعزيز الروابط احلضرية الريفية، وتدعو اجمللس التنفيذي ملوئل األمم املتحدة إىل 

 النظر يف خيارات التنفيذ املمكنة؛
ء على أن أتخذ يف االعتبار الروابط احلضرية الريفية يف سياسات الدول األعضا بقوة تشجع -2

وعمليات التخطيط اإلمنائية الوطنية ودون الوطنية لكل منها، من أجل تعزيز الروابط االقتصادية واالجتماعية 
 راضي احمليطة هبا؛والبيئية بني املناطق احلضرية واملناطق احمليطة ابملناطق احلضرية واملناطق الريفية، مبا يف ذلك األ

إىل املديرة التنفيذية، يف نطاق املوارد املتاحة، أن تذكي الوعي لدى الدول األعضاء  تطلب -3
والسلطات احمللية فيما يتعلق أبثر الروابط احلضرية الريفية على احلضرنة املستدامة والتماسك اإلقليمي والتنمية 

 الوطنية؛
، ابلتعاون مع الشركاء املناسبني، أن تنشر وتتقاسم املمارسات إىل املديرة التنفيذية تطلب أيضا   -4

 والسياسات اجليدة املتصلة أبثر الروابط احلضرية الريفية، واليت ميكن تكرارها يف بلدان أخرى؛
إىل املديرة التنفيذية، ابلتشاور مع الشركاء املناسبني ويف نطاق املوارد املتاحة، أن  تطلب كذلك -٥

تقدم املساعدة للدول األعضاء، بناء على طلبها، يف وضع السياسات والربامج الرامية إىل معاجلة اهلجرة من املناطق 
 الريفية إىل املناطق احلضرية؛

تقريرا  عن تنفيذ هذا القرار، عن طريق اجمللس التنفيذي، إىل  تطلب إىل املديرة التنفيذية أن تقدم -6
 مجعية موئل األمم املتحدة يف دورهتا الثانية.

______________ 
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