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 الدورة الثالثة والسبعون
 من جدول األعمال 21البند 
نتائج مؤتمري األمم المتحدة للمستوطنات تنفيذ 

والتنمية الحضررةة المسرتدامة البشررةة واسكرنان 
للمسرررررررررررتوطنرررات وتعزةز برنرررامج األمم المتحررردة 
 البشرةة )موئل األمم المتحدة(

   
تقرةر عن أعمال الفرةق العامل المفتوح العضرررررررررروةة الذي أنشررررررررررر   رئي  لجنة   

للمسررررررررررتوطنرررات البشرررررررررررةرررة مم المتحررردة الممثلين الررردائمين لررردم برنرررامج األ
 72/226عمال بقرار الجمعية العامة  األمم المتحدة( )موئل

  
 مذكرة من األمين العام   

 
 يتشـــاأل األمل ال اأ  حيي  إىل أع اع ـــاي اام إم ال امم  عاياا عن اعمال اللايم ال امىل امللت   

لجمســــــــــت ينا  البشـــــــــايم ال  ــــــــــ يم الئي اجلشــــــــــحيد ئمإ  انم املممجل الداممل لد   اجلام  األمم املتحدة 
 .72/226عمال  عاائ اام إم ال امم  األمم املتحدة( )م مىل

  

https://undocs.org/ar/A/RES/72/226
https://undocs.org/ar/A/RES/72/226
https://undocs.org/ar/A/RES/72/226
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شررررررررررر   رئي  لجنة الممثلين تقرةر عن أعمال الفرةق العامل المفتوح العضررررررررررروةة الذي أن  
 للمسرررررررررررتوطنات البشررررررررررررةة )موئل األمم المتحدة(الدائمين لدم برنامج األمم المتحدة 

 (1)72/226عمال بقرار الجمعية العامة 
 

 االكتنتاجات والتوصيات  
لعد خجص اللايم ال امىل امللت   ال  ـــ يم الئي اجلشـــحيد ئمإ  انم املممجل الداممل لد   اجلام   - 1

أع وج د  72/226األمم املتحدة لجمست ينا  البشايم )م مىل األمم املتحدة( عمال  عاائ اام إم ال امم 
يائ السـإايـو وارتيـيا إاو الئي ي مىل م مىل األمم املتحدة مظ مهجتوت و   ي حاجم أع هإئم   فا اإل

م ايــم لت زيز التنمإم ار ــايم املســتدامم واملســت ينا  البشــايم املســتدامم وخامــ م لســج.م اام إم ال امم. 
ياأ كىل وينبغو اي    ي ع ـــــــــــــــ يتلا ار  مإم الدولإم عاملإم الن.انت واي  ن عد أ جل و  ملدة  ســـــــــــــــم ا

 ين ا  لتع أ جبمجم ام ئ منلا ما يجو: ائ ع
مديد املســـامىل واتارت  الامإســـإم الّ ينيـــتر عجإلا  اكإز ال مىل امل إائي والســـإايـــا   )ا( 

 مل مىل األمم املتحدة؛
 ايت ااض ارتجتاها  الامإسإم املت جعم  املست ينا  البشايم والت يع ار اي؛  )ب( 
 وامل اي  ال املإم أ جمال املست ينا  البشايم والت يع ار اي املستداأ؛النها أ الع اعد  )ج( 
اعتماد العاائا  واإلعالجلا  والت صـــــــــــــــإا  واملعائا  الااإم والتعائيا وال  امم األخا   )د( 

 املت جعم  الاؤيم ارتييا إاإم والت جإو السإايو وفعا لج رتيم املسندة ألإلا؛ 
إا  لجتنلإئ املتســــــم لذ  اد صا  اليــــــجم  املســــــت ينا  ار ــــــايم الت صــــــإم  ايــــــيا إا )هـ( 

ت واخل.م ار ــــــــــايم ااديدةت واخل.ا ال املإم األخا ت 2030والبشــــــــــايم أ خ.م التنمإم املســــــــــتدامم ل اأ 
 أ صلك أ عمىل منه مم األمم املتحدة؛  مبا

 دئايم اخل.م ارتييا إاإم مل مىل األمم املتحدة الّ ي دها اتج  التنلإئي وأقاائ اخل.م؛  )و( 
ايـــــــــــــــت ااض  عايا األمل ال ــاأ الا ــاعو الســـــــــــــــن ا  عن التعــدأ ا از أ  نلإــئ اخل.ــم  )ز( 
 ااديدة.  ار ايم

ج  اإلدائة ارايل. وجي ز ومي ن  ســمإم هئد ائإئم ي إم م مىل األمم املتحدةت لإتســت اض نا عن جم - 2
ام إم م مىل األمم املتحدة اي  ع أ اي ـــا أ دوئاا األوع  اجااي مداورت   شـــحيي جلهاملا الداخجو. وجتتمع 
انم املممجل الداممل أ جل و ت  نما  اب ال  ـــــــــــ يم امللت  ت ما ل كىل ائ ع يـــــــــــن ا : األوع قبىل اجل عاد 

  ا لجدوئةت والماجلإم إلجااي ايت ااض ئفإع املست   ملنتيف املدة.دوئة ي إم م مىل األمم املتحدة م 

__________ 

ت ئيالم من ئمإ  انم املممجل الداممل لد   اجلام  2018حزيااي/ي جلإو  27احال ئمإ  اام إم ال اممت  ايالم مؤئخم  (1) 
األمم املتحدة لجمست ينا  البشايم )م مىل األمم املتحدة(  ت من ايتنتاجا  و  صإا  اللايم ال امىل امللت   ال   يم. 

 .https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/06/un-habitat.pdfاجلها 
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وخجص اللايم ال امىل امللت   ال  ـــــــــــــ يم أع وج د حاجم أع هإئم  نلإئيم متلادمت وصلك لزيادة  - 3
الاقا م الّ متائيـــــلا الدول األع ـــــاي عجو عمجإا  م مىل األمم املتحدةت و  زيز خ ـــــ ة امل مىل لجمســـــايلم 

ختاص العاائا ت ويـــتســـاعد و  زيز شـــلافإتو وكلاي و وف الإتو. ويـــتتإا هئد ائإئم قدئا اكل من ال لاية أ ا
أ  ناي المعم وجئب التم يىل ال اأ املســــــتداأ الئي مي ن التنبؤ  و. وهو يــــــتتنئ شــــــ ىل جمج   نلإئي 

ع ـــــــــــــــ ا  نتنبلم ي إم م مىل األمم املتحدة عجو ايـــــــــــــــا  التممإىل ااغااأ ال ادل ووفعا  36مؤلف من 
تمع هئا اتج  أ جل و  ما ل او  الث ماا  وجي .(2)ليـــــــإغم   زيع املعاعد امل م ل نا أ جمج  اإلدائة

 أ السنمت حست ارتقت ايت لإع أ جبمجم ام ئ منلا ما يجو: 
 اإلشااأل عجو  نلإئ األجلش.م امل إائيم والتنلإئيم مل مىل األمم املتحدة؛  )ا( 
 مماي املسايلم والشلافإم وال لاية والل الإم؛  )ب( 
م الســن يل وايــيا إاإم   بئم امل ائد واإلشــااأل عجو  نلإئ هئد أقاائ  اجلام  ال مىل واملإزاجلإ )ج( 

 ال  اممت وفعا لجن.ا ارتييا إاإم واملبادئ الت جإلإم السإايإم الّ  عدملا ي إم م مىل األمم املتحدة؛ 
اختاص قاائا ت مب جت ورتيتوت  شـــــحيي يجم ام ئ منلا املســـــامىل اللجلاجمإم والتنلإئيم واملت جعم  )د( 

 إزاجلإم من اجىل التنلإئ ال اأ والل ال لعاائا  ي إم م مىل األمم املتحدة وياما ما  تنئد من معائا ؛ امل
   جإو ودعم اال د املبئولم لتم يىل م مىل األمم املتحدة؛  )ه( 
 اإلشااأل عجو امتمال م مىل األمم املتحدة لجتعإإما  ودعم ملاأ مااج م ارسا ا ؛  )و( 
ال  التنلإــئيــم ل كــارت  األمم املتحــدة األخا ت وفعــا ل صـــــــــــــــالحــا  الت ــاوي مع اتــ )ز( 

 اإلدائيم لذمل ال اأ. 
وينبغو اي يتمتع اتج  التنلإئي املعي   ســـــــج.م مل رمـــــــم من ي إم م مىل األمم املتحدة لتعد   - 4

ســــامىل صا  اليـــجم التعائيا الدوئيم أع اام إم ال امم من خالل اتج  ارتقتيــــادي وارتجتماعو  شــــحيي امل
  رتيم اتج  التنلإئي أ الســـــــــــــــن ا  الّ رت  ن عد فإلا دوئا  ي إم م مىل األمم املتحدة. وجي ز امإع 
الدول األع ــــــــاي واع ــــــــاي ال كارت  املتنيــــــــيــــــــم املشــــــــائ كم  يــــــــ ئة جلشــــــــ.م أ املداورت  الّ جتا  أ 

و  او د  صلك من اشـــــ ال التممإىل. اجتماعا  اتج   يـــــلم مااقتت عن يايم الب ما  الداممم أ جل  
 وجي ز لجماج  اي يع أ اي ا أ اجتماعو األول  اجااي مداورت   شحيي جلهامو الداخجو.

ويـدئ  اللايم ال ـامـىل امللت   ال  ـــــــــــــــ يـم اي م مـىل األمم املتحـدة ي.بم الع اعـد واألجلهمـم املـالإم  - 5
يا  واملإزاجلإم امل م ل نا أ األمم املتحدةت والّ والســإايــا  واملمائيــا  املت جعم  شــؤوي امل تلل واملشــي 

 ستند أع مبادئ ال لاية والل الإم واملسايلم والاقا م. وه  يدئ  اي ا اي م مىل األمم املتحدة يإع أ  بناي 
دوئد امل إائي ال املو وي زز دوئد التنســـإعو أ األمم املتحدة  شـــحيي املســـامىل املتيـــجم  املســـت ينا  البشـــايم 

ســـتدامم والت يـــع ار ـــاي املســـتداأت ويـــإ اصـــىل أشـــاا  البجداي عجو املســـت   التنلإئيت وفعا لجمبادئ امل
اهـــا من ي إـــم م مـــىل األمم املتحـــدة ومن اتج  التنلإـــئي. واللايم ال ـــامـــىل امللت    الت جإلإـــم الّ يتجعـــر

جم ممن اإلصالحا  اإلدائيم ال   يم عجو  عم  حيي ايت ااض األجلهمم والع اعد والي إبا  التنلإئيم املدئ 
__________ 

معاعد لجدول األفايعإم؛ ومثاجلإم معاعد لدول آيإا وا إا ائادئ؛  10  زرة املعاعد أ اتج  التنلإئي عجو النح  التايل:  (2) 
وائ  م معاعد لدول اوئو ا الشاقإم؛ ويتم معاعد لدول اماي ا الال إنإم ومن.عم البحا ال ائييب؛ ومثاجلإم معاعد لدول اوئو ا 

 الغا إم ودول اخا .
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ن للام  م مىل األمم املتحدة و  زيز   اوجلو مع اللام  وال كارت   ا التنلإئ ا ســــــــــــــ  لذمل ال اأ يــــــــــــــإإســــــــــــــر
األخا . وعالوة عجو صلكت فاي اللايم ال امىل امللت   ال  ــــــــــــــ يم يدئ  اي الع اعد واألجلهمم واملســــــــــــــامىل 

ملتحدة هو ام ئ ينبغو حبملا  التليــــإىل والبظر فإلا مب افم اتج  املا ب.م  ســــ  ال مىل الإ مو مل مىل األمم ا
 التنلإئي مل مىل األمم املتحدة.

وينبغو اي   لىل ي إم م مىل األمم املتحدة لجســـــــــــــــج.ا  ا جإم ود ها من االا  صـــــــــــــــاحبم  - 6
فإما  ل الدوئا ت امليــــــجحم املشــــــائ كم النشــــــ.م أ اام إم وأ هإئااا اللاعإمت وأ ارتجتماعا  امل ع دة 

وفعا لسإايم أشاا  اصحاب امليجحم الّ جتاي مناقشتلا حالإا  ل الدول األع اي. وينبغو  ئل اال د 
من اجىل   زيز جاص إم م مىل األمم املتحدة وفامد و لجالا  صــــــــاحبم امليــــــــجحم صا  اليــــــــجم  جكت ومن 

 .عم أ ااماه  اجىل   لإد شااكا  جديدة وميادئ مبت اة لجتم يىلت وحشد اهتماأ
 


