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  موجز
  

على  ويسرد التقرير األنشطة اليت نُفذت .68/239و 66/216و 66/207مت إعداد هذا لتقرير عمال بقرارات اجلمعية العامة 
السمات الرئيسية لإلنشطة املقرتح  التقرير كذلكمي والدويل قبل الدورة األوىل للجنة التحضريية. ويورد الصعيد الوطين واإلقلي

  اسة العامة والعمليات.ييف أربعة جماالت هي: املعرفة وااللتزام والس 2016إىل  2014لفرتة من تنفيذها يف ا
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   مقدمة  -أوال 
 
، متشيا 2016يف عام أن تعقد  2011/ديسمرب كانون األوليف   الصادر 66/207قرارها مبوجب قررت اجلمعية العامة،  -1

املستدامة باإلسكان والتنمية احلضرية  اً معنيألمم املتحدة ل ثالثاً  ًا مؤمتر  )2016و 1996و 1976( مع دورة العقدين
ركز على تنفيذ ينبغي أن ي يذالتحضر املستدام البااللتزام العاملي  تنشيطمن املؤمتر دف اهلوسيكون (املوئل الثالث). 

يكونا مفتوحني للجميع دون  ؤمتر والعملية التحضريية جيب أناملأن على  القرار صن. و ’’جديد جدول أعمال حضري‘‘
 .والتحسني ةيفعالالفاءة و كوأن يتصفا بأعلى مستوى من ال استثناء

 
االجتماعات من  كاملة  استفادةعملية التحضريية ؤمتر والمليستفيد ا أنعلى ضرورة اجلمعية العامة  شددتويف القرار نفسه،  -2

مع و  ،لس إدارة موئل األمم املتحدةمع الدورتني الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين  تهامواءماملخطط هلا عن طريق 
ية باإلسكان ، كما شجعت املؤمترات الوزارية اإلقليمية العادية املعنيلمنتدى احلضري العاملل ةوالسابع ةالسادسالدورتني 

 .واجتماعات فرق اخلرباء املعنية األخرى على دعم أنشطة العملية التحضرييةوالتنمية احلضرية 
 
جتتمع ثالث مرات ، األعمال التحضريية للمؤمترلقيام بجلنة حتضريية لأنشأت اجلمعية العامة  ،67/216ارها قر وجب مبو  -3

ُ قررت أن و قبل افتتاح املؤمتر.  التاسعة دورة اليومني خالل على مدى للجنة التحضريية يف نيويورك  عقد االجتماع األولي
من الستفادة لملدة ثالثة أيام،  2015االجتماع الثاين للجنة التحضريية يف نريويب يف عام يعقد وُس . للجمعية العامة والستني

االجتماع الثالث انعقاد مكان ر يف وسيتم النظ .لس إدارة موئل األمم املتحدةاخلامسة والعشرين الدورة فرصة انعقاد 
 ةدور الالتنظيمية يف موعد ال يتجاوز  هوجوانب هوشكلللمؤمتر واعيد النهائية امل، فضال عن ومدته واألخري للجنة التحضريية

اية عام ، و للجمعية التاسعة والستني  .2014قبل 
 
، مبا يف مجيع اجلهات املعنيةمشاركة نشطة من على تقدمي إسهامات فعالة وعلى  67/216رار اجلمعية العامة قويشجع  -4

موعات الرئيسية  ، وصناديق األمم احلادي والعشرينيف جدول أعمال القرن  بصيغتها احملددةذلك احلكومات احمللية، وا
جدول أعمال  غريها من شركاءت املالية الدولية و اللجان اإلقليمية والوكاالت املتخصصة واملؤسساو ، املعنيةها وبراجماملتحدة 

 سه.لعملية التحضريية ويف املؤمتر نفيف مجيع مراحل ا، املوئل
 
مشاركة السلطات احمللية بشأن حتسني مقرتحات إىل اللجنة التحضريية أن يقدم وطلبت أيضا إىل األمني العام للمؤمتر  -5

املستمدة من النظام الداخلي جيابية اإل تجربةاليف ضوء يف العملية التحضريية ويف املؤمتر نفسه، غريها من اجلهات املعنية و 
 .يناملوئل الثايف للجميع املشاركة الشاملة طرائق و لس إدارة موئل األمم املتحدة 

 
مشاركة حتسني بشأن  مقرتحاتتعرض ا األمانة يف التحضري للمؤمتر و  تضطلعااألنشطة اليت تقريرا عن هذه الوثيقة  وتقدم -6

ألعمال اليت سيتم االضطالع وجز ات. كما يف العملية التحضريية ويف املؤمتر نفسهاجلهات املعنية غريها من السلطات احمللية و 
 .2016وعام  2014سبتمرب بني أيلول/يف الفرتة  ا

  
 2014عام إلى  2012عام من  مشاورات والمساهماتال   - ثانيا 

  
  الموئل الثالث في موئل األمم المتحدة مجلس إدارة مساهمات    - ألف 

  
الرابعة والعشرون الدورة  تناولت ،67/217من القرار  14والفقرة  66/216من قرار اجلمعية العامة  4لفقرة عمال با -7

ا لس إدارة موئل األمم املتحدة  للمؤمتر ودعمها على حنو لعملية التحضريية لت مدخال لتوفريطرق أفضل اليف مداوال
 وفقا لذلك.العمل يف ع والشرو ، أفضل وأكثر مشوال وكفاءة وفعالية

 
بشأن اإلسهامات وتقدمي الدعم إىل  24/14ه ذي للموئل الثالث يف قرار أحاط جملس اإلدارة علما باقرتاح املدير التنفي -8

لس، يف مجلة أمور، مبا يلي  :العملية التحضريية للموئل الثالث، وقام ا
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عدة متاحة وما يلزم من توجيهات ودعم من موئل األمم دعا الدول األعضاء إىل أن تقوم، مع االستعانة بأي مسا(أ) 
عندما ال تكون موجودة لديها وتعزيز جلان جلان وطنية للموئل املتحدة وبالتشاور مع أصحاب املصلحة املعنيني، بتشكيل 

بإعداد التقارير  ذلكاملوئل الوطنية القائمة كي تكفل مشاركتها يف العملية التحضريية للموئل الثالث بفعالية وكفاءة، مبا يف 
   الوطنية؛

 
تنظر يف  تقارير وطنيةبإعداد ، قبل االجتماع األول للجنة التحضريية للموئل الثالثدعا الدول األعضاء إىل أن تقوم، (ب) 

تنفيذ جدول أعمال املوئل الثاين، وغري ذلك من األهداف والغايات ذات الصلة املتفق عليها دوليا، وتنظر كذلك يف 
ت اجلديدة واالجتاهات الناشئة ويف وضع رؤية مستقبلية للمستوطنات البشرية املستدامة والتنمية احلضرية املستدامة، التحديا

  ؛67/216من قرار اجلمعية العامة  6باعتبار ذلك أساسا لوضع جدول أعمال حضري جديد، متشيا مع الفقرة 
  

املتاحة،  املعارف واملوارد والبيانات إىلالتقارير الوطنية و استنادا إىل ية، تقارير إقليم دإعدا لب إىل األمني العام للمؤمترطَ و (ج) 
موئل االستعانة خبربات ب وذلك ،االجتماعني األول والثاين للجنة التحضريية للموئل الثالث باعتبارها إسهامات مقدمة إىل

املنظمات الدولية و  اإلقليميةاألمم املتحدة جلان مع  ، بوجه خاص،بالتعاونو األمم املتحدة ومنظومة األمم املتحدة ككل، 
   ؛ذات الصلة،  األخرى واإلقليمية ودون اإلقليمية

 
املعارف واملوارد  وإىل التقارير الوطنية واإلقليمية، عاملي استنادا إىلتقرير  إعداد لب أيضا إىل األمني العام للمؤمترطَ و (د) 

موئل األمم املتحدة ربات االستعانة خببوذلك ، ودعما هلا التحضريية للمؤمتر لعمليةباعتبارها إسهاما يف ا املتاحة والبيانات
املنظمات الدولية واإلقليمية ودون  و اإلقليميةاألمم املتحدة مع جلان  ،، حتديدابالتعاونو ومنظومة األمم املتحدة ككل، 

  ؛ذات الصلةاألخرى اإلقليمية 
 

  لحضري العالميالسابعة للمنتدى او السادسة الدورتان    –باء 
 
9-  ُ ما حنو على ، وهو املدن والقضايا احلضريةباملعين ل و األالعاملي ؤمتر امليعقد كل عامني، ، الذي املنتدى احلضري العامليعد ي

السياسات وقادة احلكومات احمللية صانعي بني حاور للتول األالعاملي احملفل ، 68/239 يف قرارها اجلمعية العامة بينته
ى املنتَد عقد األمم املتحدة  موئلُ توىل يو املستوطنات البشرية. يدان واخلرباء املمارسني يف م ةغري احلكوميية اجلهات املعنو 

حيث اجتماعات األمم املتحدة األكثر انفتاحا، أحد بلد خمتلف يف كل مرة. وهو  /تستضيفه مدينةي ذال احلضري العاملي
 التحديات األكثر إحلاحا اليت تواجه املستوطنات البشرية.معاجلة اركة يف للمشاملشارب من خمتلف اجلهات املعنية مع بني جي
 

على حنو  مؤمتر والعملية التحضريية االستفادة ه ينبغي للعلى أن الذي شددت فيه، 66/207قرار اجلمعية العامة وعمال ب -10
اح يف نابويل، إيطاليا، يف قد كال احلدثني بنج، عُ السادسة والسابعة للمنتدى احلضري العامليتني الدور من كامل 
 على التوايل. 2014 عام  /أبريللني، كولومبيا، يف نيساني؛ ويف ميد2012سبتمرب أيلول/

 
 اعتربت الدورة، و ’’املستقبل احلضريب‘‘خمتلف القضايا املرتبطة على السادسة للمنتدى احلضري العاملي الدورة ركزت قد و  -11

تمع ن ملختلفميِك فل مبثابة حم بناء مستقبل أكثر ازدهارا  بشأن سبلوتتفق وختتلف متارس تعلم و وتفيه تناقش أن  شرائح ا
حتديد املبادرات وااللتزامات اليت ميكن تنفيذها على حنو فعال لتشكيل مدن املستقبل  وقد مت. للمدن واملستوطنات البشرية

 .إنسانيةستدامة و الة و اأكثر دميقراطية وعدحىت تكون 
 

 ’’حلياةمن أجل امدن  - التنميةيف  اإلنصاف احلضري‘‘موضوع على بعة للمنتدى احلضري العاملي وركزت الدورة السا -12
َ ر الدو ؤمتر املوئل الثالث. وحضر متهيدا ملزة مركَّ ومناقشات لسات مشفوعة جبمت مسامهة هامة قدَّ و   أكثر منالسابعة  ة

التنمية بشأن الوعي شحذ و  التعاون والتنسيقب االرتقاءدف حتسني املعرفة اجلماعية و بلدا  142شخص من  22,000
 احلضرية املستدامة.

 
ُ حضري جديد  جدول أعمالفرصة فريدة لوضع  أتاحلث املوئل الثا أنمن املسلم به أصبح و  -13  االستفادة من التوسعم يف سهي

أقر و . شامل للجميعاء الوالرخ نصافاألحتقيق  سعييف تعزيز مة، و قبلألجيال احلالية وامللصاحل ا كقوة إجيابية  يضر حلا
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اهليكلية العميقة شاكل فإن امل، احلطة اإلمنائيةال يتجزأ من  اجزء يشكل اإلنصافعندما أنه الدورة السابعة باملشاركون يف 
وعنصر  واجب أخالقي وبأن اإلنصاف هو يف الوقت ذاته ،املدن ميكن معاجلتها بشكل أفضل اوالتحديات اليت تواجه

 .النوعيجزءا من التغيري  بأنه يشكلعدالة االجتماعية، و ال رئيسي من عناصر
 

 ناجم عنالتحدي ال التغلب علىمن  نميكِّ  حضري جديد الضوء على احلاجة إىل النهوض جبدول أعمالاملشاركون  وسلط -14
دام ستخبدون توقف، وإىل اال ملدنتخطيط، األمر الذي يؤدي إىل توسع االقانونية و الطر ما يكفي من األعدم وجود 

ة صعوبتزايد ، و قصاءواإل الالمساواةأشكال متعددة من ظهور و  لتغري املناخ،ة واخلطرية قلقالطاقة، واآلثار املكثف ملصادر امل
 العمل الالئق للجميع. توفري

  
  باإلسكان والتنمية الحضرية  ةالمعنيالمنتظمة المؤتمرات الوزارية    - جيم 

  
 ،اإلسكان والتنمية احلضريةمعنية ب عاديةمؤمترات وزارية إقليمية عقد على  ةاجلمعية العام، شجعت 66/207 يف القرار -15

 نشطة العملية التحضريية. ألدعم لتقدمي ال املعنيةت أفرقة اخلرباء األخرى اجتماعاعقد و 
 

  المعني باإلسكان والتنمية الحضرية  ارقةاألف ءمؤتمر الوزار  - 1
  

 يف جنامينا، 2014رباير عام شباط/ف 28إىل  25يف الفرتة من  ت عقديت، الرقةااألفاء ؤمتر الوزر اخلامسة مل لدورةُ أدرجت ا -16
كان موضوع و . 2015عام خطة التنمية ملا بعد العملية التحضريية للموئل الثالث و  للصلة بني مناقشة ايف جدول أعماهل

جمال ة واالبتكارات يف ناسبتشريعية املأفريقيا: األطر المتويل املستوطنات البشرية يف  يف ميدان إفرادية دراسات‘‘الدورة 
االحتاد خبطة  ت اليت تربطهالِص الو  ألفريقيا احلضري جدول األعمالمنها مسائل أخرى  ناولت املناقثشات. وت’’التنفيذ

يف احملرز تقدم ال و جديد أفريقي يحضر  وضع جدول أعمالتعزيز الشراكات من أجل  ، ونتائج مؤمتر2063لعام األفريقي 
 منتدى احلضري العاملي. للللدورة السابعة  ريالتحض

 
األولويات الوثيقتان  ددحتو . ’’خطة عمل جنامينا‘‘و ’’إعالن جنامينا‘‘ عن وثيقتني ختاميتني رئيسيتني مها لدورةا ومتخضت -17

ة احلضرية األفريقية اخلط تشكالن اإلسهام املنسق للقارة يفالرئيسية يف أفريقيا يف جمال املدن واملستوطنات البشرية األخرى، و 
امليسور سكن العلى  احلصولَ  ولوياتاأل. وتضمنت 2015بعد عام ملا التنمية خطة لموئل الثالث و لالعملية التحضريية يف و 

منع نشوء األحياء الفقرية و مبا يف ذلك الصرف الصحي وإدارة النفايات؛  ،البنية التحتية واخلدمات األساسية ؛ وإجيادالئقوال
 االقتصاد احلضري؛ والروابط بني الريف واحلضر.؛ و التخطيط احلضري واإلقليمي؛ و حياء الفقرية القائمةحتسني األو 

 
بشكل كامل يف العملية التحضريية ملؤمتر نخرط ماملعين باإلسكان والتنمية احلضرية مؤمتر الوزراء األفارقة وأكد املؤمتر أن  -18

َ اجة احل دعت، . أوالةعامثالث توصيات مت رفع املوئل الثالث. و  يف كيفية تعزيز مشاركته يف  املؤمتر الوزارينظر إىل أن ي
بعد ملا التنمية وخطة املوئل الثالث يف  تنسيق اإلسهاماتاإلقليمي والعاملي، مبا يف ذلك من خالل  على املستوينيالعمليات 

موئل الفعال لل يةالتحضري  الية يف األعمالاستلزم حتقيق الفع. ثانيا، الدورة السابعة للمنتدى احلضري العامليو  2015عام 
 األوىل لسةموعد اجل قبللموئل الثالث للتقارير الوطنية لاألوىل املشاريع  وااللتزم بإجناز للموئللجان الوطنية التعزيز  الثالث

دف تنمية مستدامة هل همدعمإعالن  بوسعهم لنظر يف ما إذا كانعلى ا الوزاريؤمتر املع أعضاء جالتحضريية. ثالثا، ُش  هللجن
 لموئل الثالث.لالتحضري  لقياس التقدم احملرز يفواضحة  على حتديد معاملو  يتعلق بالتوسع احلضري، قائم بذاته

 
واجلهات الفاعلة من غري الدول معا  الدولتعمل ضمان أن الوزراء األفارقة على مؤمتر افق أعضاء و باإلضافة إىل ذلك، و  -19

، مبا يف ذلك من خالل التقارير الوطنية لموئل الثالثلاألعمال التحضريية ودعم  ألفريقيا وضع جدول األعمال احلضريل
 ودون اإلقليمية واإلقليمية.

 
  الحضرية والتنمية اإلسكان بشأن الهادئ والمحيط آلسيا الوزاري المؤتمر - 2
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، للنظر يف التحديات 2012ديسمرب ول/كانون األيف   الرابع يف عمان، اهلادئ واحمليط آلسيا الوزاري املؤمتراجتماع انعقد  -20
الرابعة يف الدورة  شاركة بصورة فعالةاملبعضاء األ وتعهدواستكشاف فرص اإلسكان والتحضر يف آسيا واحمليط اهلادئ. 

يف الدورة السابعة  نشاطبشاركة املقرار بشأن الشباب، فضال عن  تقدمي مشروعوب ،لس إدارة موئل األمم املتحدةوالعشرين 
للموئل الثالث تحضريية الاألعمال و  2015خطة التنمية ملا بعد عام و اليوم العاملي للموئل، و لمنتدى احلضري العاملي، ل

 .2016عام املقرر يف 
 

ُ و  -21  3من يف الفرتة  يف سيولبشأن اإلسكان والتنمية احلضرية  اهلادئ واحمليط آلسيا الوزاري لمؤمترلاخلامس  جتماععقد االسي
 .’’ستدامةاملتنمية ال لتحقيقفرص تكافؤ ال‘‘موضوع عن ، 2014نوفمرب الثاين/تشرين  5إىل 

 
 البحر ومنطقة الالتينية أمريكا في الحضرية التنميةو  اإلسكانقطاع ب نو المعني المستوى والرفيع مسؤولونوال لوزراءا - 3

  الكاريبي
 

 احلضرية والتنمية اإلسكانقطاع ب نياملعني املستوى يالرفيع سؤولنيوامل وزراءللة املجمعية العل نو الثاين والعشر االجتماع  قدعُ     -22
 30من يف الفرت ة حبث املوئل الثالث، يف سانتياغو  مت خالله الذي ،الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف

 مسؤول عناالجتماع اإلقليمي  وهذاحكومة.  13، مبشاركة ممثلني عن 2013أكتوبر تشرين األول/ 2سبتمرب إىل أيلول/
التنمية املستدامة رييب يف مجيع جماالت الكامنطقة حبر بني بلدان أمريكا الالتينية و احلكومي الدويل تعزيز التنسيق والتعاون 
 يف املستوطنات البشرية.

 
سكان  تشمل سياسات حضرية التشجيع على وضعبااللتزام هي الجتماع اليت توصل إليها اكانت النتيجة الرئيسية و  -23

تمعية و التحتية  البىن ضمان االستفادة منوطنات غري الرمسية، و املست ويف نفس ، ةالبيئي ةالصحي املرافقاحلضرية واخلدمات ا
 تعزيز رأس املال البشري واالجتماعي. الوقت

 
 من بينهار أمو  عن مجلة نو املشاركعرب أَ  ، حيثالصادرة عن االجتماعاخلتامية الرئيسية  الوثيقةَ هو إعالن سانتياغو كان و  -24

ة رغبتهم يف  مّ على  لموئل الثالث واملؤمتر نفسهلوالعملية التحضريية لمنتدى احلضري العاملي ل السابعة دورةال يفاملشاركة 
 .حد سواء

 
ُ و  -25 إعالن مشرتك إصدار واختتمت ب ،يف املكسيك 2014أغسطس عام آب/ يفجمعية للن و والعشر  ةالثالثالدورة قدت ع

ت البشرية، وتقييم ملدن واملستوطناالذي أحرزته اعملية املوئل الثالث عن طريق قياس التقدم بهات املعنية اجلكد التزام مجيع أ
 وضع اخلطط واإلجراءات املستقبلية.السياسات و 

 
  اإلسكان وإدارة األراضيالمعني بوبا لجنة االقتصادية ألور لاالجتماع الوزاري  - 4

  
يف تشرين قد يف جنيف اإلسكان وإدارة األراضي الذي عُ املعين بوروبا االجتماع الوزاري للجنة االقتصادية ألأقر  -26

أن لدول األعضاء لينبغي حمددة  اأهداف نتضماليت ت اسرتاتيجية اإلسكان املستدام وإدارة األراضي 2013كتوبر أاألول/
لجنة يف ال 58اء الـ الدول األعضآلراء  على دراسة استقصائيةسرتاتيجية اال وتقوم هذه. 2020حبلول عام حتققها 

مية احلضرية ، مبا يف ذلك التنيف املنطقة األولويات والتحديات يف جمال اإلسكان وإدارة األراضي بشأناالقتصادية ألوروبا 
دف االسرتاتيجية إىل املسامهة يف مؤمتر املوئل الثالث، مع الرتكيز على االلتزام العاملي املستدامة املدن املستدامة، ب. و

 .1996يف دعم تنفيذ جدول أعمال املوئل لعام  يف نفس الوقت تمراراالسو 
 

   حضريةلتنمية اللاالتحاد األوروبي ريق ف - 5
  

االحتاد األورويب للتنمية احلضرية املسؤولني عن فريق اجتماع املديرين العامني ليف الدول األعضاء يف االحتاد األورويب أقرت  -27
احملفل املناسب ملناقشة العملية  وهالفريق أن ب يف فيلنيوس،  2013وفمرب ناين/املنعقد يف تشرين الثالقضايا احلضرية 

نشأ بني يي ميكن أن ذالتآزر العلى  الضوءالدول األعضاء  سلطتتقرير اإلقليمي ألوروبا. كما لموئل الثالث واللالتحضريية 
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الشؤون وزارات ل املشاركة الكاملة إىلاحلاجة أكدت الدول األعضاء أيضا و . ةاألوروبي ةاحلضرياخلطة هذه العملية وإعداد 
 جدول األعمال احلضريو  2015بعد عام خطة التنمية ملا العاملية، مبا يف ذلك بشأن اخلطط يف التفاوض  ’’ةاحلضري‘‘

 للموئل الثالث. اجلديد
 

حجر  األوروبيةمفوضية لالتابعة لاإلقليمية واحلضرية  لسياساتلة العامة دار ، وضعت األ2014فرباير عام شباط/يف و  -28
تقرير ال اعترب. و ’’ن الغد: االستثمار يف أوروبامد‘‘مؤمتر خالل من  الحتاد األورويبل جدول أعمال حضري لصياغة األساس

اليت  حتاد األورريب الل حلضريةاولويات األ لوقوف علىل مسامهة االحتاد األورويب يف املوئل الثالث فرصةٌ  ؤمترالصادر عن امل
 لتنمية احلضرية املستدامة.يف ا حتاد األورويبرائد الذي يضطلع به االدور الال أكد علىو الواقع يفرضها 

 
  األمم المتحدةمنظومة    –دال 

 
العملية التحضريية  يف، أن يستعنياألمني العام للمؤمتر  ، إىل68/239من القرار  9الفقرة يف  ت اجلمعية العامة،لبط -29

قليمية ودون املنظمات الدولية واإل سائران اإلقليمية، و ، مبا يف ذلك اللجقاطبةاألمم املتحدة  ربات منظومةخب ،الثالثلموئل ل
 املعنية؛اإلقليمية 

 
الذي  2013لعام االقتصادي واالجتماعي األمم املتحدة لس املوضوعية دورة العلى هامش اجلزء الرفيع املستوى من و  -30

األمم  توكاالبني مشرتكة ، مت االتفاق على تشكيل جلنة تنسيق 2013 وليو/يمتوز 4إىل  1الفرتة من يف جنيف يف  عقد
بريل نيسان/أ 8يف و  ،يف نيويورك 2013 /نوفمربتشرين الثاين 27يف اجتمعت هذه اللجنة و ملوئل الثالث. با تُعىن ،املتحدة

 .املنتدى احلضري العاملي السابعلني، كولومبيا، خالل ييف ميد 2014
 

قد  -31  29إىل  27من الفرتة  يف ،األول من نوعه وهو ،لس االقتصادي واالجتماعيا من دورة لتكاملتعلق بااجلزء املوعُ
 ميكنالكيفية اليت استكشاف  اهلدف منهكان و املستدام.  يضر وسع احلالت موضوععلى يف نيويورك. وركز  2014مايو أيار/
صعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة. و األب تحقيق تكاملأداة فعالة لك يضر احلاستخدام التوسع ا   خُل

ً مبثابة  ميكن أن يكون أن التوسع احلضريتكامل إىل لااملتعلق باجلزء  . هاتعزيز و  حتقيق التنمية املستدامة للتغيري من اجل قوة
حلول مبتكرة لتعزيز  من أجل إجياد ةرئيسيالاجلهات املعنية ك مجيع اشر كفل إج متكامل ياتباع  يتعنيهلذه الغاية، حتقيقا و 

  االستدامة االقتصادية والبيئية واالجتماعية. 
 

ألمم ومة ايف منظلس الرؤساء التنفيذيني التابعة  بالربامجاملعنية ويف الدورة السابعة والعشرين للجنة الرفيعة املستوى  -32
ُ راج قرتح إد، اُ 2014مارس آذار/ 18و 17 يومياملتحدة، اليت عقدت يف سانتياغو  جدول  عنوانهند يف جدول األعمال ب

مل انشاء فريق ععن تأييدهم إلمنظومة األمم املتحدة  ة منمؤسس 17ممثلو  أعرب. و ألمم املتحدةل أعمال حضري جديد
عىن للجنة تابع  ُ  هذاتقرير  ، إستنادا إىلمن املتوقعو . باشر نشاطهالذي  ملاعالفريق الذا املوضوع. وقد مت اآلن إنشاء ي

عمال األجدول  العامة ختصات سياسالبشأن توصيات باملعنية بالربامج الرفيعة املستوى  اللجنةُ م تقدِّ تالفريق العامل، أن 
التوصيات، بعد شكِّل تلك أيضا أن ت وخىالرؤساء التنفيذيني. ومن املت ر فيها جملُس نظُ يكي ل ألمم املتحدةل ديداجلضري احل

سامهات، الرؤساء التنفيذيني لسجم إقرارها من جانب ُ  ؤسسات منظومة األمم املتحدة يف العملية التحضريية.مل ةرمسيال امل
 

  اللجان االقتصادية اإلقليمية 
 

تضمن جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة البيئة والتنمية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، املعقودة  -33
. 2013 .’’األعمال التحضريية اإلقليمية للموئل الثالث‘‘، بندا عنوانه 2013يف تشرين األول/أكتوبر يف بانكوك 

بشأن  ةاللجناقرتاح  تأمهية العمليات التحضريية اإلقليمية وأيد االقتصادية من جديددول األعضاء يف اللجنة ال وأكدت
 ةمو بعنوان "دور احلكنشاطا للموئل الثالث. كما نظمت اللجنة  يف إطار التحضريات املزمعةاإلقليمية ألعمال التحضريية ا

 .2013كتوبر عام تشرين األول/أ 28 " يف بانكوك يفصبو إليهيف املستقبل الذي ن ةاحمللي
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قدت حىتو  -34 عقد  2014مايو عام أيار/ 27ففي لموئل الثالث يف منطقة الدول العربية. ل ثالثة اجتماعات حتضريية اآلن عُ
 زركَّ  يف بريوت آسيا لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنةمع قليمي ملوئل األمم املتحدة للدول العربية اجتماعا املكتب اإل

وإعداد التقرير اإلقليمي  2015بعد عام خطة التنمية ملا لعملية اإلقليمية األعمال التحضريية و  على التعاون اإلقليمي
 لتعاون يف كلتا العمليتني. ا باكبري  ااهتماماللجنة أبدت لموئل الثالث. و ل

 
  تنسيق الجهود مع الشركاء العالميين    - هاء 

 
  الحملة الحضرية العالمية - 1

  
تعزيز احلملة احلضرية إىل األمني العام للمؤمتر  24/14 هقرار من  9و 8 تنير الفقيف ملوئل األمم املتحدة جملس اإلدارة  دعا -35

 مالت احلضرية الوطنية.احلالعاملية ودعم 
 

يف الدورة اخلامسة للمنتدى احلضري العاملي يف ريو  2010مارس آذار/ها يف بدئمنذ تطورت احلملة احلضرية العاملية، وقد  -36
 الشركاءعدد و عية لشر من حيث ا إىل حد بعيدوتعززت  مع فكريجمإىل  رفاتبادل املعل دي جانريو، الربازيل، من شبكةٍ 

تمع املدينأعضاء كا و يشر  75ا أكثر من حاليم احلملة ضوت. على حد سواء نيسامهامل  اترابطو  ،من منظمات ا
وجمموعات  ،ومنظمات القطاع اخلاص ،والباحثني واألكادمييني ،لمستوطنات البشريةلالشبكات املهنية و احمللية،  اتاحلكوم

 ذات تغطية واسعة علىجامعة ومنظمات رئيسية  فئات معنية توجد بينها والنقابات العمالية، ،والربملانيني ،الشبابالنساء و 
جدول من أجل التوصل إىل اجلهات املعنية بني راء اآلبناء توافق رب لها كمنوجوداحلملة تدرجييا  ثبتت. وقد أعامليالصعيد ال

 .جديد حضري أعمال
 

 ’’هصبو إلين الذي احلضري املستقبل: املدن من أجل بيانال‘‘، وإطالق سادسة للمنتدى احلضري العامليالدورة الانعقاد منذ و  -37
شركاء  أقرلموئل الثالث. و عملية اإلعداد ليف بفعالية  ت احلملة احلضرية العامليةلشركاء، شاركل الذي شهد أول مشاركة

فريق عامل  اجتمعو على املستوى العاملي.  احلضري يف االرتقاء جبدول األعمال لموئل الثالثلاألمهية االسرتاتيجية باحلملة 
أبريل نيسان/يف  ،2012سبتمرب أيلول/يف للحملة احلضرية العاملية اللجنة التوجيهية أنشأته ملوئل الثالث، بامعين 

املؤمترات السابقة، حصيلة يف  من أجل التأمل، املنتدى احلضري العاملي السابعوكذلك خالل  2013سبتمربأيلول/و 
يف القرن احلادي والعشرين. البشرية للمدن واملستوطنات  نياملشارك ةرتاتيجية وصياغة موقف بشأن رؤياسوضع والشروع يف 

،  ’’تاجهااليت حن دينةامل، صبو إليهاملستقبل الذي ن‘‘عنوان بيف نيويورك  2014مارس يف آذار/ بشأن الرؤيةبيان أول م دِّ وقُ 
وئل الثالث. وتشكل مؤمتر امل مشرتكة يسعون لتحقيقها من خاللأهداف  بينهم معجت نالذي ،لشركاءل ة مشرتكةكمسامه

يف  تهممسامه يف إطار بناء توافق آراءل سعيا عاملية للشركاء غري احلكومينيالعملية الهذه املسامهة اجلماعية خطوة أوىل يف 
  .’’اجلديدةاخلطة احلضرية ‘‘

  
  الحكومات المحلية - 2

  
احمللية يف  اتاحلكوم رابطاتعة من جممو  جتمعتااألمم املتحدة للتنمية املستدامة، ملؤمتر ل التحضريية ااألعمأثناء  -38

ا إىليف نيويورك لت 2012 بريل/أنيسان يف رئاسة  سنغافورة والسويدوتشرتك أصدقاء املدن املستدامة.  فريق قدمي إسهاما
 األمم املتحدة يف نيويورك،لدى  ادائمممثال  29، 2012الذي بلغ عدد أعضائه يف نيسان/أبريل  رمسيالغري  ا الفريقهذ
 مداوالت اجلمعية العامة.يف البعد احلضري إدراج يف  أساسيبدور  اضطلعقد و 
 

، 42، يف الفقرة ’’صبو إليهاملستقبل الذي ن‘‘ املعنونة ،وقد أكدت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة -39
 جناحد أقنع قو . لية، يف تعزيز التنمية املستدامةالتشريعية، مبا يف ذلك احلكومات احمل ة ويات احلكوميئاهلمجيع دور أمهية على 
تشكيل ذلك نتيجة . وكانت تضافر اجلهودزايا مبة احمللية الرئيسية يمعيات احلكوماجل األمم املتحدة للتنمية املستدامة مؤمتر

 ،لموئل الثالثل إلعداديف إطار ا 2015 عام خطة التنمية ملا بعدبشأن للحكومات احمللية واإلقليمية  ةالعمل العاملي قةفر 
يف إطار  السياسات العامة اجلارية على الصعيد الدويل بشأن رسمناقشات املاسرتاتيجية مشرتكة للمسامهة يف  وضعمن أجل 
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مؤسسة،  19العمل من  ةتكون فرقوتلموئل الثالث. ل اإلعدادو  20ريو +  مؤمتر ومتابعة، 2015بعد عام ملا التنمية خطة 
 دون وطنية. ةمليوين حكومحوايل  متثل يف جمموعهاحملية وإقليمية،  اتكومحل رابطاتمعظمها 

 
  )2016- 2014( إطالق العملية التحضيرية لمؤتمر الموئل الثالث   - ثالثا 

 
يف اعتمادها ، املقرر 2015بعد عام ملا التنمية خطة ركز على تنفيذ ياملوئل الثالث أول مؤمتر عاملي لألمم املتحدة سيكون  -40

قرارات اللمناقشات و التام ل دماجباإلاجلدول الزمين للعملية التحضريية ملؤمتر املوئل الثالث سيسمح . و 2015عام اية 
 التنمية املستدامة. جلدول أعمالديدة اجلهداف األب قةلاملتع
 

تنظيم املؤمتر  ضمانلو ، ذات منحى تطلعي وعمليّ و األهداف،  ةِ حمددو  موجزةٍ و  ةر مبتكَ وثيقة ختامية  عنؤمتر امل يسفر ولكي -41
ُ للجميع بطريقة كفؤة وفعالة وشاملة العامة : املعرفة واملشاركة والسياسات األربعة التالية بعاداأللعمل على اأن ينصب قرتح ، ي

 والعمليات.
 

  المعرفة: رصد البحوث والبيانات والمعلومات  - لفأ
 

ما حتقق من : تقييم أهداف املؤمتر ضمن جراءات التاليةاإلاجلمعية العامة درجت أَ ، 67/216قرار من ال (أ) 6الفقرة يف  -42
 لتحديات اجلديدة والناشئة.ل معاجلةو اآلن إجنازات حىت 

 
املتحدة األمم دولة عضو يف كل  ،املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدةباعتباره األمني العام للمؤمتر، شجع  ،وردا على ذلك -43

املتفق عليها دوليا ذات الصلة  األهداف والغاياتسائر ذ جدول أعمال املوئل  و تنفيعن وطين مرحلي على إعداد تقرير 
 .)HSP/GC/24/2/Add.3 (أنظر   باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة

 
ع األول ، قبل االجتما أن تقوماألعضاء إىل  ، دعا جملس إدارة موئل األمم املتحدة الدولَ  24/14 هقرار من  4الفقرة يف و  -44

ارير تقبإعداد ة والستني للجمعية العامة، لموئل الثالث، الذي سيعقد يف نيويورك خالل الدورة التاسعلتحضريية لللجنة ا
 لصلة املتفق عليها دوليا،ذات ا والغاياتاألهداف غري ذلك من تنفيذ جدول أعمال املوئل الثاين و تسرتشد ب ةوطني

 اأساسباعتبارها ية والتنمية احلضرية املستدامة، لية للمستوطنات البشر ستقبمالتحديات اجلديدة واالجتاهات الناشئة ورؤية و 
 ؛67/216من قرار اجلمعية العامة  6لفقرة ل وفقا، ’’جديد جدول أعمال حضري‘‘ صياغةل

 
 : أنستند إىل قرائن و يأن  لتقرير الوطينل وال بد -45

 
يتناول األبعاد الثالثة ، 1996م للتقدم الذي أحرزه البلد منذ عا اً تقييم و يتضمن معلومات أساسية    ) أ(

  ؛للتنمية املستدامة، وهي البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي
  

 1996يتضمن تقييماً للتقدم احملرز يف حتقيق االلتزامات واألهداف الواردة يف جدول أعمال املوئل لعام     ) ب(
  سكان والتنمية احلضرية املستدامة؛وسائر األهداف والغايات املتفق عليها دوليًا ذات الصلة باإل

  
وسائر  1996يتضمن تقييماً لفعالية الرتتيبات الوطنية القائمة لتنفيذ ورصد جدول أعمال املوئل لعام   (ج) 

األهداف والغايات املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك إشراك الشركاء يف جدول أعمال املوئل وطبيعة الشراكات 
  ؛ومدى فعاليتها لقطاع اخلاصية وامع املنظمات غري احلكوم

  
اليت حالت دون تنفيذ جدول أعمال املوئل وسائر األهداف والغايات  قيودد الثغرات والعوائق والدحي  (د) 

، باإلضافة إىل األهداف والغايات    اخلاصة بكل بلد؛األخرى املتفق عليها دوليًا
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سائر و  ل املوئلتنفيذ جدول أعمال ه كل بلدالذي تلقاالدعم الدويل ومدى فعالية مستوى  يستعرض  (ه) 
  ؛األخرى املتفق عليها دولياوالغايات األهداف 

  
 يف أيمعاجلتها  تعنيتدامة اليت يالتحديات والفرص الناشئة يف جمال اإلسكان والتنمية احلضرية املس حيدد  (و) 

  برنامج حضري جديد.
 

فرباير /شباطيف وشكلها إعداد التقارير الوطنية اخلاصة بملقرتحة املبادئ التوجيهية اعلى الدول األعضاء الع وجرى إطْ  -46
 .2014يونيو حزيران/ 30بتاريخ املوعد النهائي لتقدمي التقرير الوطين دد ُح و  ،2014

 
جان اللأن تستعني بب، أوصى األمني العام للمؤمتر الدول األعضاء املعنيةالوطنية اجلهات ضمان املشاركة الكاملة جلميع لو  -47

 الدول األعضاء ،24/14من قراره  3الفقرة يف  ،24/14 جملس اإلدارة قرارودعا إلعداد تقاريرها الوطنية. للموئل طنية و ال
أصحاب من موئل األمم املتحدة، وبالتشاور مع  مودع اتتوجيهما يلزم من و ة متاحأي مساعدة باالستعانة ب إىل أن تقوم،

 كي تكفلوئل الوطنية القائمة لموجودة وتعزيز جلان امل  تكونال ماعندوئل وطنية موطنية للن جلاتشكيل ب، املصلحة املعنيني
 إعداد التقارير الوطنية؛ ب، مبا يف ذلك بفعالية يف العملية التحضريية للموئل الثالث تهامشارك

 
 "،هاها وكيفية تشكيلمن غرضال :للموئل الوطنية لجانالدليل وثيقة بعنوان " على 2013الدول األعضاء يف عام ومت إطالع  -48

 .2013عام  يونيو/موئل حبلول حزيرانلل اإنشاء جلابالدول األعضاء تقوم قرتح أن واُ 
 

القيام على الدول األعضاء على ع تُشجَّ قبل انعقاد الدورة األوىل للجنة التحضريية. و  ةريرها الوطنيابلدان تقت بضعة وقدم -49
األمم األمني العام للمؤمتر، بالتعاون مع جلان لتمكني  2014اية عام استكمال تقاريرها الوطنية قبل بوجه السرعة 

 باالستاد إىلالتقارير اإلقليمية،  إعدادمن ، األخرىاملعنية ودون اإلقليمية  اإلقليميةو اإلقليمية، واملنظمات الدولية املتحدة 
 جتماع الثاين للجنة التحضريية ملؤمتر املوئل الثالث.يف االات مسامه، كاملتاحة املعارف واملوارد والبياناتالتقارير الوطنية و 

 
يف ات سامه، كماملتاحة املعارف واملوارد والبيانات إىلرير الوطنية واإلقليمية و التقا يستند إىلر عاملي تقريوسيتم إعداد  -50

 االجتماع الثالث للجنة التحضريية ملؤمتر املوئل الثالث.
 

 العامل على نطاقحتسني قاعدة املعرفة احلضرية إىل احلاجة امللحة عاجلة ملالث فرصة فريدة لموئل الثلالعملية التحضريية تعد و  -51
تمع املدين  هة حنو وَجَ◌ وضع املؤشرات احلضرية املعلى من خالل مساعدة احلكومات والسلطات احمللية ومنظمات ا

قرتح سو . هاوتطبيق املعلومات احلضريةمن السياسات واإلحصاءات وغريها  ُ ت احلضرية لتعزيز البيانابفريق عامل معين نشاء إي
 ضاعو رصد األلالعاملي يف تنفيذ جدول أعمال املوئل و احملرز على الصعيد تقييم التقدم املتعلقة ب احاليلقائمة اآلليات ا

 .هاوتقييم واالجتاهات احلضرية العاملية
 

الوجه األمثل من حيث مشوهلا على والعملية التحضريية  مؤمترلل دعمالو ت تم إتاحة املدخالتأن ب الشرط القاضيمتشيا مع و  -52
ا  ا وفعاليتها وجود  واملبتكرةالثالث ستستفيد من النهج اجلديدة ، فإن أمانة املوئل )14 الفقرة، 67/216(القرار وكفاء

 ،الوطنية اء جلان املوئلاألدوات واملنهجيات، فضال عن تعزيز بناء القدرات بني أعض يسري نشرلت املعرفةو املعلومات دارة إل
 األخرى والرأي العام.  املعنية احلضريةاجلهات و  ،واخلرباء الوطنيني والدوليني

 
  تواصل المشاركة: تحسين المشاركة والشراكة والدعوة وال - باء
  

 على مشاركة نشطة منمات فعالة و هاسعلى تقدمي إ ، شجعت اجلمعية العامة 67/216القرار من  11الفقرة مبوجب  -53
موعات الرئيسية مجيع اجلهات املعنية ا ، مبا يف ذلك احلكومات احمللية، وا احلادي يف جدول أعمال القرن الوارد بيا

غريها اللجان اإلقليمية والوكاالت املتخصصة واملؤسسات املالية الدولية و و ، ها املعنية، وصناديق األمم املتحدة وبراجموالعشرين
 سه.يف مجيع مراحل العملية التحضريية ويف املؤمتر نف املوئل يف جدول أعمال الشركاءمن 
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بشأن حتسني مقرتحات إىل اللجنة التحضريية أن يقدم ، طلبت اجلمعية العامة إىل األمني العام للمؤمتر القرارنفس هذا ويف  -54
جيابية اإلتجربة يف ضوء اله، يف العملية التحضريية ويف املؤمتر نفسغريها من اجلهات املعنية مشاركة السلطات احمللية و 

 .يناملوئل الثاللجميع يف املشاركة الشاملة طرائق لس إدارة موئل األمم املتحدة و املستمدة من النظام الداخلي 
 

وقت ذلك السوابق يف من ال عددا 1996ملوئل الثاين) يف عام مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (ا وقد أرسى -55
موعات الرئيسية األخرى. ارابطاومشاركة السلطات احمللية و لشامل للجميع لطابعه ا تمع املدين وا  7تنص الفقرتان و ، وا

إثارة  املوئل الثاينكانت أكثر مسات  'جلنة الشركاءأن ' العديد من املشاركنييرى : على ما يلي )A165/14( تقريرال من 8و
تمع املدينملن ي بارز نيمثلتتاح مللألمم املتحدة يف مؤمتر رئيسي مرة فألول . لالهتمام احملددة على ، ختلف مكونات ا

لى املندوبني يف املؤمتر يف ع ماخلاصة وعرض آرائهم والتزامائم شركالالجتماع يف حمافل ، فرصة ’’الطريق إىل اسطنبول‘‘
 ،والربملانيني ،ؤمتر صوت السلطات احملليةامل إىلجلبوا معهم قد و اللجنة الثانية.  - خصيصا هلذا الغرضأنشئ رمسي فل حم

 واملهنيني والباحثني. ،التجارية، واملؤسسات، والعلماءوساط واملنظمات غري احلكومية، واأل
 

اجتمعت يف  قداملنظمات غري احلكومية الدولية في حني أن انطوت جتربة املنتدى نفسه على العديد من املستجدات. فو 
املؤمتر الرمسي صورة مستقلة عن بيكن وإن  -األمم املتحدة سابق من مؤمترات حلكومية يف كل مؤمتر لمنظمات غري الحمافل 

أُتيحت للرابطات الدولية على سبيل املثال، و . ألول مرة مالعاملية اخلاصة  ماجتماعافقد قام شركاء عديدون بتنظيم  –
أهدافها ومسامهتها يف تبنيِّ فيه وتأييد إعالن مشرتك ا العاملية األوىل تهلسلطات احمللية الفرصة لتنظيم مجعيلوالوطنية للمدن و 

 ذه التجربة املبتكرة، ؤسسات، مثل أكادمييات العلوم واهلندسة واملأيضا نو شركاء آخر ب ورحتنفيذ جدول أعمال املوئل. 
 عاملية جديدة.أمهيتها يف اجلمع بني مكونات  واوأكد

 
على  شددي مهاكال، فيف جدول أعمال املوئل وإعالن اسطنبول على حنو مماثليف املوئل الثاين اء شركاملبتكر لل نهجال ويتجلى -56

تمع املدين واجلهات املعنية األخرى  لتنفيذ  املدخلباعتبارها مبدأ الشراكة بني احلكومات الوطنية والسلطات احمللية وا
 وطنيةالسياسة لل ميكنيف حني ه بأن ذلك انطالقا من التسليمالدويل والوطين واحمللي، و الصعيد جدول أعمال املوئل على 

 .احملليعلى الصعيد على التنفيذ املطاف اية يف عتمد إال أن جناحها ي ،التنمية احلضرية املستدامة تيسري
 

شاركة إىل ماجة احل وهولموئل الثالث، لاملوروثات الرئيسية أحد  التأسيس علىاألمني العام للمؤمتر يقرتح ، هذا الصدد ويف -57
تمعات الشعبية والق تمع املدين وا الباحثني والربملانيني، واملنظمات طاع اخلاص واألوساط األكادميية و السلطات احمللية وا

 ، من أجل حتقيق التنمية احلضرية املستدامة.والدخول يف شراكات معها الشباب والنساءاألطفال، و جمموعات املهنية، و 
 

لبلدان النامية، يف العملية التحضريية ويف املنتمني لال سيما ، أصحاب املصلحة ذوي الصلةميع جلفعالة كة الاملشار ومن شأن  -58
. وينبغي استكشاف ملستدامةواجهة حتديات التنمية احلضرية ايكفل النجاح يف مهج شامل األساس لنَ  أن توفراملؤمتر نفسه، 

التحضري ويف عملية تعزيز أساليب العمل والعمليات يف  بغية مجتمع املدينة للفاعلالشاركة املآليات جديدة لتعزيز الشفافية و 
ية صنع عمليف  أصحاب املصلحة ذوي الصلةمستنرية من قبل مجيع من أجل عقد مناقشات وتقدمي مسامهات املؤمتر نفسه 

 احلكومية الدولية. اتالقرار 
 

بعد مؤمتر املوئل  اأنشئت اللتني ملتنياحلمع بني جتكمبادرة   2010طلقت يف عام احلملة احلضرية العاملية، اليت أُ  تشكلو  -59
للجهات الفاعلة فال رئيسيا حم -)1999احلضرية ( ةدار ) واحلملة العاملية لإل1999احلملة العاملية لضمان احليازة ( -الثاين 

تمع املدين العامة واخلاصة ومن  لني، ييف إعالن ميدو إىل املؤمتر.  فضيةلعملية املل إسهاماتقدمي لتبادل احللول احلضرية وتا
قائمة عملية تشكل احلضرية العاملية  احلملةاملشاركون بأن عرتف ا: العامليلمنتدى احلضري الدورة السابعة ليف  عتمدالذي أ

جاليت تعمل تغيري اليف  دافعةبني اجلهات ال لبناء الشراكات اأساسو  على املشاركة متهيدا  عوجام شامل على كفالة اتباع 
 . الثالثلموئل ل

 
توافق لآلراء عملية التشاور وبناء يسري لموئل الثالث من أجل تمتهيدا ل ةالعاملي ةعدة اجتماعات للحملة احلضري عقديتم سو  -60

خالل 2014أكتوبر تشرين األول/ 18إىل  15األول يف كاسريتا، إيطاليا، من االجتماع سيعقد . و اجلهات املعنيةبني 
 .’’هااليت حنتاجدينة امل: ملفكرين احلضرينيا خميم‘‘ هعنواناألول/أكتوبر احلضري، وسيكون  تشريناحتفال 
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احلملة احلضرية العاملية أيضا إشراك مجيع الشركاء يف جدول ستواصل ، 14/24 جملس اإلدارة قرارعمال ب، ويف نفس السياق -61

حتديد املمارسات اجليدة اليت ميكن إىل جانب ، احلضرية توذلك ملناقشة التحديات والسياسا ،دداجلشركاء الأعمال املوئل و 
دعم تبنشاط يف احلمالت احلضرية الوطنية و  أيضا ستنخرط احلملةو اجلديدة. اخلطة احلضرية صياغة أن تسهم يف 

 يف األعمال التحضريية الوطنية للموئل الثالث.اجلهات املعنية االتصاالت وأنشطة التوعية لتعزيز مشاركة مجيع 
 

 واضعيبني  الرائد للتفاعلالعاملي باعتباره احملفل املنتدى احلضري العاملي ب 67/216 هاقرار يف  قد اعرتفت اجلمعية العامةو  -62
املستوطنات يدان واخلرباء املمارسني يف مصاحبة املصلحة  ةغري احلكومي تاملنظماالسياسات وقادة احلكومات احمللية و 

يضطلع الدور الفريد واإلجيايب الذي باملشاركون يف الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي أقر يف إعالن ميديلني، و  .البشرية
 للحوار الفعال. حمفالاملنتدى باعتباره به 

 
ُ أن املنتدى احلضري العاملي ومبا  -63 يف عام انعقاد مؤمتر املوئل الثالث  مباشرة بعدالثامنة  تهميكن تنظيم دور  كل سنتني،  مرة عقدي

لشركاء يف جدول أعمال املوئل والربامج الدولية والصناديق لقوية الشاركة املشجع ي ألمر الذي من شأنه أنا، 2016
الدروس املستفادة وأفضل املمارسات  وتقاسميف حتديد القضايا اجلديدة إشراكهم  بالتايليكفل ، و ذات الصلة والوكاالت

 اجليدة.العامة والسياسات 
 

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

 
ر اجلمعية العامة قراعمال بيوم املدن العاملي، بوأخريا، فإن االحتفال باليوم العاملي للموئل، وللمرة األوىل على اإلطالق  -65

 املعنية د من فرص إشراك املنظمات الدولية، سوف يزي2014أكتوبر، ابتداء من عام /تشرين األول 31، يف 68/238
تمع و   .التنمية احلضرية املستدامة لشحذ الوعي بشأناملدين ومجيع اجلهات املعنية األخرى ا

 
   ةجديد ةحضريطة ختنفيذ المنحى ل عمليُّ التزام عامة: السياسة ال - جيم

 
جتديد االلتزام السياسي ف من املوئل الثالث كفالة أن يكون اهلد 67/216(أ) من القرار  6الفقرة قررت اجلمعية العامة يف  -66

 إجنازات حىت اآلن ومعاجلة الفقر وحتديد التحديات اجلديدة والناشئةما حتقق من التنمية احلضرية املستدامة وتقييم ب
 .والتصدي هلا

 
ومركزة ومتطلعة إىل املستقبل وعملية املنحى، موجزة وثيقة ختامية ب املؤمترخيرج أن (ب)  6يف الفقرة رت اجلمعية أيضا قر و  -67

 .’’جدول األعمال احلضري اجلديد‘‘تنفيذ دعمها و اإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة و بااللتزام العاملي د جتد
 

واضيعية ميكن أن جماالت م يف سة العامةالسيامعنية بعدة وحدات  تقوم به لعمل الذيافإن ، 67/216 القرار ومتاشيا مع -68
ن مشاركة مجيع اجلهات الفاعلة ضمأن يت يف العملية التحضريية للموئل الثالث بطريقة أكثر ابتكارا، و سامهايسهل مجع امل

يف اخلطة احلضرية تنفيذها بني و  2015خطة التنمية ملا بعد عام الصلة بني وينبغي أن تكون . هذه الوحدات يف تكوين
االت املواضيعية أحد اجلديدة   لضمان التنسيق السليم واملواءمة املوضوعية بني العمليتني.وذلك السياسة العامة وحدات لا

 
، على النحو الذي ةجديد ةحضريخطة دعم جهود صياغة يأن رفيعة املستوى أيضا إقليمية اجتماعات انعقاد ومن شأن  -69

، لب إىل األمني التنفيذي للجنة، الذي يط70/12جنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف قرارها أقرته الل
سيا واحمليط اهلادئ، آلواهليئات والوكاالت املعنية األخرى، تنظيم املنتدى احلضري السادس األمم املتحدة بالتعاون مع موئل 
 إسهاماتمن أجل توفري  2015سيا عام يف إندونياملقرر رفيع املستوى الليمي االجتماع التحضريي اإلقمباشرة يف أعقاب 

 موضوعية للعملية التحضريية للموئل الثالث.
 

مشاورات غري رمسية مع  لعملية التحضريية بعدا يف إطارعلى نطاق منظومة األمم املتحدة فعالة وسيتم إنشاء آلية تنسيق  -70
على اآللية ستعمل و . 2013لجنة املشرتكة بني الوكاالت اليت مت إنشاؤها يف جتربة ال تأسيسا على ت،وكاالمجيع ال
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التقدم الذي أحرزته منظومة األمم املتحدة يف التنفيذ املنسق جلدول أعمال املوئل واألهداف والغايات األخرى  االستفادة من
 ذات الصلة. 

 
  العمليات: الشفافية والمساءلة واالبتكار واإلبداع  -دال

 
اجلهات  تللموئل الثالث. وحثاستئماين اجلمعية العامة إنشاء صندوق  قررت، 67/216 قرارها من 13الفقرة جب مبو  -71

دعم على األخرى والقطاع اخلاص واملؤسسات املالية واملؤسسات واجلهات املاحنة  الدويل والثنائيعلى الصعيدين املاحنة 
دعم مشاركة البلدان النامية يف اجتماعات على لصندوق االستئماين و ت لعن طريق تقدمي التربعااألعمال التحضريية للمؤمتر 

الصندوق واملساءلة فيما يتصل بشفافية التقيد بالضمان الثالث املوئل وتتوىل أمانة اللجنة التحضريية ويف املؤمتر نفسه. 
 االستئماين.

 
مبتكرة  اجتكنولوجياٍت و حيثما كان ذلك ممكنا،  ،العملية التحضريية واملؤمتر نفسهستعتمد ، 67/216قرار المتشيا مع و  -72

 ترشيد استخدام الورق يف ومن أمثلة ذلكة، وفعال تشاركيةة و ملائل الثالث  شالعملية التحضريية ملؤمتر املو حىت تكون 
ية للمؤمتر، منصات إنرتنت لتبادل األدوات والتقارير التحليلية وتعزيز احلوار خالل العملية التحضري اعتماد و  تجتماعااال

 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.يف دودة احملقدرات السلبا على مشاركة البلدان ذات دون التأثري 
 

رات األمم الدروس املستفادة من مؤمتينبغي تطبيق و  ،زيد من التفاصيل مع البلد املضيفكون هناك حاجة إىل مناقشة املستو  -73
 ي.نتدى احلضري العاملامل مناملتحدة األخرى، و 

 
مجيع  حبيث يتضمن 2014يو يولمتوز/يف  هنيحتسمت و  2013لموئل الثالث خالل عام موقع إلكرتوين لمت إنشاء وقد  -74

اإلعالم االجتماعية وغريها من األدوات  طوسائبكثافة العملية التحضريية أيضا ستستخدم الوثائق الرئيسية هلذه العملية. و 
 احلوار أثناء العملية التحضريية املوئل الثالث. دعم تواصل و لكوسيلة ل توعيةالباملتعلقة اإلبداعية 

  
   خالصةال - رابعا

  
القيود قرار بالمح الدميغرافية، واإلامليف  اتتغري ال، وإعادة ترتيب عالقات القوى العاملية، و ةالتكنولوجي ت التطوراتلقد أد -75

 عميق تغري هيكليدوث حإىل  ة عامل التنمية العامليفضال عن إعادة تأكيد مسائل احلقوق والعدالة يف املوارد ناشئة علىال
مؤمتر املوئل الثاين و  1976عام يف   عقد أول مؤمتر لألمم املتحدة بشأن املستوطنات البشرية (منتدى "الشعوب") منذ

 .1996("مؤمترقمة املدن") يف عام 
 

لمسامهة يف التنمية الوطنية من خالل املشاركة لقليمية أكرب للبلدات واملدن واالقتصادات اإل حيزاالنظام الدويل اجلديد ويتيح  -76
جديدة تركز على السياسات واالسرتاتيجيات خطة حضرية استحداث يوفر فرصة ملناقشة فهو املباشرة يف االقتصاد العاملي. 

نموذج جديد ل الرتويجراء التحضر من خالل الكامنة و  ىوالقو  طاقاتال االستفادة من إىلاليت ميكن أن تؤدي بشكل فعال 
املشرتك، واحلد من الفقر  رخاءلتعزيز املساواة والرفاه والللتنمية احلضرية قادر على دمج مجيع جوانب التنمية املستدامة 

 .التفاوتو 
  

___________________ 
  
 


