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 الخامسة والسبعون الدورة 

 من جدول األعمال 21البند 

متابعة تنفيذ الخطة الحضريةة الجدددة وتعيةي 
بينامج األمم المتحدة للمسررررتو ناب الب رررريةة 

 )موئل األمم المتحدة(
   
 2020كانون األول/ديسمبي   21قيار اتخذته الجمعية العامة في   

  
 [(10، الفقرة A/75/459) الثانيةاللجنة  تقرير ]بناء على  

  
والتنمية الحضررررريةة تنفيذ نتائج مؤتميي األمم المتحدة للمسرررررتو ناب الب ررررريةة وا  ررررر ان   - 75/224 

 للمستو ناب الب يةة )موئل األمم المتحدة(المستدامة وتعيةي بينامج األمم المتحدة 

  
 ،إن الجمعية العامة 

ــتبشنات ال  ــــرية  إذ ت ررريي  ــلة المت لقة بتنفتا نتاؤت م تمر األمم المتحدة للمنــ إلى قراراتها ذات الصــ
 زيز  )المبؤل الثاني( وم تمر األمم المتحدة الم ني باإلسكان والتنمية الحضرية المنتدامة )المبؤل الثالث( وبت

ــتبشنات ال  ـــــــــــــرية )مبؤل األمم المتحدة(، بما  ي ذل  قراراتها  الم رخ    32/162برنامت األمم المتحدة للمنـــــــــــ
ــمبر  19 ــمبر كانبن ا 21الم رخ   56/206و   1977كانبن األول/دينــــ الم رخ    65/165و   2001ألول/دينــــ
الم رخ    67/216و   2011كانبن األول/دينـــــــمبر   22الم رخ   66/207و   2010كانبن األول/دينـــــــمبر  20
ــمبر  21 ــمبر  27الم رخ   68/239و   2012كانبن األول/دينــــ الم رخ    69/226و   2013كانبن األول/دينــــ
ــمبر  19 ــمبر  22الم رخ   70/210و   2014كانبن األول/دينــــ الم رخ    71/235و   2015كانبن األول/دينــــ
ــمبر  21 ــمبر  20الم رخ   72/226و   2016كانبن األول/دينــــ الم رخ    73/239و   2017كانبن األول/دينــــ
 ،2018كانبن األول/دينمبر  20
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ــبتمبر  25الم رخ   70/1قرارها   وإذ تؤكد من جددد  ، الم نبن ”تحبيل عالمنا: خطة  2015أيلبل/ســــــ
ــتدامة ل ا   ــاملة وال  تدة 2030التنمية المنــــــ “ الاي اعتمدت فيه مجمبعة من األهداف والغايات ال المية ال ــــــ

المدى المت لقة بالتنمية المنـــــــــتدامة، التي تركز على النال وتفضـــــــــي إلى التحبل، والتزامها بال مل دون كلل  
، وإدراكها أن القضـــــــــــــاء على الفقر بجميه  ـــــــــــــبر  وأب اد ،  2030أجل تنفتا الخطة بالكامل بحلبل عا   من
ذل  الفقر المدقه، هب أكبر تحد يباجهه ال الم وشرٌط ال غنى عنه لتحقتق التنمية المنتدامة، والتزامها    ي بما

على نحب متبازن ومتكامل،   -ي والبتئي  االقتصـــــادي واالجتماع -بتحقتق التنمية المنـــــتدامة بهب ادها الث  ة 
ــتكمال ما لم ينفا  ــتفادة من اإلنجازات التي تحقق   ي إشار األهداف اإلنماؤية لةلوية والنــــ ي إلى اســ وباالســ

 من تل  األهداف،

ب ـــــــهن خطة عمل أدي    2015بليه تمبز/ي 27الم رخ   69/313قرارها  وإذ تؤكد من جددد أيضرررررا 
أبـابـا الصـــــــــــــــادرة عن الم تمر الـدولي الثـالـث لتمبيـل التنميـة، التي ت ــــــــــــــكـل جزءا ال يتجزأ من خطـة التنميـة 

، وتدعُمها وتكمُلها وتنـــاعد على تب ـــي  ســـيا  غاياتها المتصـــلة ببســـاؤل التنفتا من  2030المنـــتدامة ل ا  
االلتزا  النــــياســــي القبي بالتصــــدي لتحدي التمبيل وتهتئة بتئة  خ ل ســــياســــات وإجراءات عملية، وت تد تهكتد

 م اتية على جميه المنتبيات لتحقتق التنمية المنتدامة، بروٍح من ال راكة والتضامن على الص تد ال المي،

وت ـــــــج ه جميه األشراف فيه على تنفتا  بالكامل وت ـــــــج ه األشراف  ي ، (1)باتفا  باري  وإذ تيحب 
قببلها  التي لم تبدع ب د  كبَك تصديقها على االتفا  أو  (2)مم المتحدة اإلشارية ب هن تغتر المناخاتفاقية األ

 له أو مبا قتها عليه أو انضمامها إليه، حنب االقتضاء، على أن تقب  بال   ي أقرب وق  ممكن،

الم نبن ”الخطة الحضـــرية   2016كانبن األول/دينـــمبر   23الم رخ   71/256وإذ ت ـــتر إلى قرارها  
الجـدـيدة“ اـلاي أـيدت فـيه الخطـة الحضــــــــــــــرـية الجـدـيدة التي اعتمـدهـا م تمر األمم المتحـدة الم ني ـباإلســــــــــــــكـان  

ــتدامة )المبؤل الثالث( الم قبد  ي كتتب  ي الفترة من  ــرية المنـــــــ ــرين األول/  20إلى  17والتنمية الحضـــــــ   ت ـــــــ
 ، الباردة  ي مر ق القرار الماكبر أع  ،2016 أكتببر

ــت را    2016كانبن األول/دينـــــــمبر  21الم رخ   71/243  وإذ تؤكد من جددد قيارها  ب ـــــــهن االســـــ
ألمم المتحدة من  ال ــامل الاي يجري كل أربه ســنبات لنــياســة األن ــطة التنفتاية التي تضــطله بها من بمة ا

  أيــار/ 31الم رخ  72/279أجــل التنميــة والخطبط التبجتهيــة والم ــاد  ال ــامــة الباردة فيــه، وكــالــ  قرارهــا 
يجري كل  الاي ب هن إعادة تن يم من بمة األمم المتحدة اإلنماؤية  ي سيا  االست را  ال امل   2018 مايب

 أربه سنبات لنياسة األن طة التنفتاية التي تضطله بها من بمة األمم المتحدة من أجل التنمية،

االلتزا  بتنمية حضــــــــرية وريوية تتمحبر حبل اإلننــــــــان وتحمي الكبكب   وإذ تؤكد من جددد أيضررررررا 
سـاسـية، وتينـتر الت اي ،  وتراعي االعت ارات ال مرية والجننـانية، وبععمال جميه حقب  اإلننـان والحريات األ

ــة لها   ــكال التمتتز وال نل، والتمكتن لجميه األ راد والمجتم ات المحلية، مه إتاحة الفر ــــــــــ وإنهاء جميه أشــــــــــ
ــاواة باعت ارها   ــاركة تامة ومجدية، وإذ ت كد كال  االلتزا  بت زيز الثقا ة واحترا  التنبع والمنــــــــ ــاركة م ــــــــ للم ــــــــ

 اني على مدننا ومنتبشناتنا ال  رية،عنا ر رؤينية  ي إ فاء الطابه اإلنن

_________________ 

 .21-/  أ1، المقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعُتمد  ي إشار اتفاقية األمم المتحدة اإلشارية ب هن تغتر المناخ  ي الب يقة  (1) 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 
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االلتزا  بت زيز االســـــــتخدا  المنهجي لل ـــــــراكات بتن أ ـــــــحاب المصـــــــلحة  وإذ تؤكد من جددد كذلك 
المت ددين  ي عمليات التنمية الحضـــــرية، حنـــــب االقتضـــــاء، مه و ـــــه ســـــياســـــات وا ـــــحة وشـــــفا ة، وأشر  

 تخطيط لل راكات بتن أ حاب المصلحة المت ددين،وإجراءات مالية وإدارية،  ضً  عن الم اد  التبجتهية لل

د ب ــد  ترك أي أحــد خلل الركــب، وإذ ت كــد من جــديــد االعتراف بــهن كرامــة  وإذ تكير تركييرد  الت هــ 
وقد تحقق  لجميه    2030اإلننـان أمر أسـاسـي، واألمل  ي ر ية أهداف وغايات خطة التنمية المنـتدامة ل ا  

ا ة، وإذ تجدد االلتزا  بالنـــــــ ي للب ـــــــبل أوال إلى من هم أشـــــــد تخلفا عن  األمم وال ـــــــ بب ولفئات المجتمه ك
 الركب،

نداي للحد من مخاشر الكبار  للفترة  وإذ تالحظ  يمكن أن ينــــــــــــــهم   (3)2030-2015أن إشار ســــــــــــــم
 تنفتا الخطة الحضرية الجديدة،  ي

من بمة األمم المتحدة دور مبؤل األمم المتحدة وخبرته، ن رًا لدور   ــمن إشار   وإذ تؤكد من جددد 
بب ــــفه مركز تننــــتق م نيا بالتبســــه الحضــــري المنــــتدا  والمنــــتبشنات ال  ــــرية، بما  ي ذل  دور   ي تنفتا 

 الخطة الحضرية الجديدة ومتاب تها واست را ها، بالت اون مه كيانات من بمة األمم المتحدة األخرى،

على أن تنفتا الخطة الحضـــــــرية الجديدة ينـــــــهم  ي تنفتا خطة التنمية المنـــــــتدامة   وإذ تكير التكييد 
ــو د ال المي واإلقليمي والبشني    2030ل ا   ــقة على الصــ ــفاء الطابه المحلي علتها بطريقة متكاملة ومننــ وإ ــ

 ودون البشني والمحلي، وبم اركة جميه الجهات الم نية  اح ة المصلحة،

نـــــليمها بهن منـــــ وليات مبؤل األمم المتحدة قد تغترت، على مر النـــــنبات،  ت  وإذ تكير أيضرررا تكييد 
 تغترا ملمبسا من حتث نطاقها وت قودها،

الم نبن    2017أيار/مايب  12الم رخ   8/26إلى قرار مجل  إدارة مبؤل األمم المتحدة  وإذ ت رررررررريي 
 ،(4)”ت زيز التنفتا الف ال للخطة الحضرية الجديدة ومتاب تها واست را ها“

ــاء، وغترها   وإذ تسررل م  ــب االقتضـ بالدور الاي ت ديه الحكبمات البشنية ودون البشنية والمحلية، حنـ
من الجهـات الم نيـة  ي تنفتـا الخطـة الحضــــــــــــــريـة الجـدـيدة خ ل ســــــــــــــتر ال مليـة ـبهكملهـا، بمـا  ي ذـل  تقرير  

تمبيل الخدمات وتقديمها   النــــــياســــــات والتخطيط والتصــــــميم والتنفتا والت ــــــغتل والت هد والر ــــــد،  ضــــــً  عن
 البق  المناسب،  ي

ــو د   وإذ تدرك  ــاتية تمكتنية على الصـــ ــياســـ ــرية الجديدة يتطلب أشرًا ســـ أن التنفتا الف ال للخطة الحضـــ
ــاؤل تنفتا   الة، بما  ي ذل    ــاء، ووســــــــ ال المي واإلقليمي والبشني ودون البشني والمحلي، حنــــــــــب االقتضــــــــ

التكنبلبجيا ونقلها على أســــــــال شبعي وو ق شــــــــروط متفق علتها، وتبا ر  التمبيل وبناء القدرات واســــــــتحدا  
 شراكات ذات منف ة مت ادلة،

_________________ 

 ، المر ق الثاني.69/283القرار  (3) 

 (، المر ق.A/72/8) 8اؤق الرسمية للجمعية ال امة، الدورة الثانية والن  بن، الملحق رقم الب ان ر  (4) 
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أهمية المناءلة وال فافية وتحنتن اإلدارة القاؤمة على النتاؤت وتقديم تقارير أكثر   وإذ تؤكد من جددد 
ــطة التنفتاية كما ونب  ــاقا وتركتزا على النتاؤت من أجل زيادة تمبيل األن ــــــــ عا، مه االعتراف بالحاجة إلى اتنــــــــ

 ـــــــــــــمان التمبيل الكا ي كما ونبعا لةن ـــــــــــــطة التنفتاية والمعيارية لمبؤل األمم المتحدة، بما  ي ذل  مبارد   
 األساسية، والحاجة إلى ج ل التمبيل أكثر   اتا وكفاءة و  الية،

 بضرورة تبلي الدول األعضاء زما  أمبر مبؤل األمم المتحدة وقيادتها له ورقابتها عليه، موإذ تسل   

أن تركتز عمل مبؤل األمم المتحدة، تم ـــــــــيا مه الخطة الحضـــــــــرية الجديدة وخطة التنمية   وإذ تؤكد 
يه أشـكاله  ، ين غي أن ي ل  ـمن إشار التنمية المنـتدامة، وأن القضـاء على الفقر بجم2030المنـتدامة ل ا  

 ،2030وأب اد  ين غي أن ي ل هد ه ال امل، تم يا مه الطابه المتكامل لخطة عا  

بتقرير األمتن ال ا  عن متاب ة تنفتا الخطة الحضــــرية الجديدة وت زيز برنامت األمم  وإذ تحيط علما 
 ،(5)المتحدة للمنتبشنات ال  رية )مبؤل األمم المتحدة(

تدى الحضـــري ال المي كمحفل دعبة عالمي لجميه أ ـــحاب المصـــلحة دور المن  وإذ تؤكد من جددد 
 ي مجالي المنـــتبشنات ال  ـــرية والتبســـه الحضـــري المنـــتدا ، اســـتنادا إلى شاب ه غتر الت ـــري ي، وإذ ت رب 
عن تقديرها لحكبمة اإلمارات ال ربية المتحدة ولمدينة أبب ظبي الســـــــتضـــــــا ة دورة المنتدى ال اشـــــــرة  ي الفترة 

 ، التي ركزت على مب بع ”مدن الفرص: ربط الثقا ة باالبتكار“،2020ش اط/ براير  13ى إل 8 من

( من خطر على  ـــحة 19-ما ت ـــكله جاؤحة مر   ترول كبرونا )كب تد وإذ تالحظ ببالغ القلق 
وســــ مة ور ا  اإلننــــان، وكال  اال ــــطرابات ال ــــديدة التي تلحق بالمجتم ات واالقتصــــادات، واأل ر المدمر  

وإذ ت كد   ،لى الحياة وســـــبل كنـــــب العي ، وأن أشـــــد الفئات  قرًا وأ ـــــ فها هي األكثر تضـــــررًا من الجاؤحةع
جديد على الطمبح إلى ال بدة إلى المنــــــار الصــــــحي  من أجل تحقتق أهداف التنمية المنــــــتدامة بب ــــــه   من

ــاملة لتنــــريه وتترة التقد  نحب التنفتا الكامل ل ــتدامة وشــ ــتراتيجيات إن ات منــ ــاعدة    2030خطة عا  اســ والمنــ
تتطلب اســتجابة عالمية تقب    19-وإذ تدرك أن جاؤحة كب تد ،على الحد من مخاشر الصــدمات  ي المنــتقبل

 ،على وحدة الصل والتضامن وتجديد الت اون المت دد األشراف

ولـ دت شلـ ات جـدـيدة للحصــــــــــــــبل على دعم مبـؤل األمم المتحـدة  19-ـبهن جـاؤحـة كب ـتد وإذ تسرررررررررل م 
واســـــــتراتيجيات االســـــــتجابة واالنت ات التي ت ـــــــجه التنمية المنـــــــتدامة، على النحب المبتن  ي المبجز   لخطط

ــاتي الاي أعد  األمتن ال ا  عن جاؤحة كب تد ــياســـــــ  ي ال الم الحضـــــــــري، و ي إشار األمم المتحدة  19-النـــــــ
  االجتماعي ولقدرة ، الاي خصـــــــ   ركتزة للتماـســــــ 19-ل ســـــــتجابة االجتماقية واالقتصـــــــادية الفبرية لكب تد

، وإذ تنـــلم كال  بقرار  19-المجتم ات المحلية على الصـــمبد، و ي خطة مبؤل األمم المتحدة لمباجهة كب تد
ــتراتيجية التنمية الحضـــــــرية  ــاء التنفتايتن  ي من بمة األمم المتحدة الم ني بالتننـــــــتق تهيتَد اســـــ مجل  الر ســـــ

تت  ه األمم  “شـــــامً  للمن بمة برمتها”، باعت ارها نهجًا (6)المنـــــتدامة على كامل نطا  من بمة األمم المتحدة
المتحدة لتنــختر الفرص وللتخويم من حدة التحديات التي يثترها التبســه الحضــري النــريه، وإذ ترحب أيضــًا 

 ي ســبرابايا، إندونينــيا، لكي تتقاســم جميه    2020بعش   منصــة الخطة الحضــرية  ي ت ــرين األول/أكتببر 
مة،الجهات ال  م نية بتنفتا الخطة الحضرية الجديدة شبًعا  باؤد التقد  المحرز والمناهمات المقدَّ

 
_________________ 

 (5) A/75/296. 

 (6) CEB/2019/1/Add.5. 

https://undocs.org/ar/A/75/296
https://undocs.org/ar/CEB/2019/1/Add.5
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 إدارة بينامج األمم المتحدة للمستو ناب الب يةة )موئل األمم المتحدة(  

ــه  رؤي  لجنة الممثلتن الداؤمتن  تيحب - 1  ــبية الاي أن ـــــــ ب مل الفريق ال امل المفتبح ال ضـــــــ
، 72/226 متحدة للمنتبشنات ال  رية )مبؤل األمم المتحدة(، عم  بقرار الجمعية ال امةلدى برنامت األمم ال

 ، وت يد استنتاجاته وتب ياته المت لقة بتغتتر هيكل اإلدارة  ي مبؤل األمم المتحدة؛(7)وكال  بتقرير 

حل مجل  إدارة مبؤل األمم المتحدة بب فه جهازًا  رقيًا للجمعية ال امة واستبداله  تالحظ - 2 
بجمعية مبؤل األمم المتحدة، تم ـيا مه اسـتنتاجات وتب ـيات الفريق ال امل المفتبح ال ضـبية، وت حض أيضـا  

، 2019أيـار/مـايب  31إلى  27ان قـاد الـدورة األولى لجمعيـة مبؤـل األمم المتحـدة  ي نتروبي خ ل الفترة من 
واعتمادها على األعمال التي أنجزت بالف ل تحضـــــــترا للدورة النـــــــاب ة وال  ـــــــرين لمجل  اإلدارة، كما ت حض  

 ذل  أ    ساريا عند بدء الدورة األولى؛ أن

، 2019أن المجل  التنفتاي عقد دورته األولى  ي نتروبي لمدة    ة أيا   ي عا     تالحظ - 3 
 معية مبؤل األمم المتحدة أعضاَء ؛ب د أن انتخب  ج

أن لجـنة الممثلتن اـلداؤمتن ـلدى مبـؤل األمم المتحـدة أعـد ت م ــــــــــــــروع الن ـا   تالحظ كرذلرك - 4 
بمبجــب  الــداخلي لجمعيــة مبؤــل األمم المتحــدة، الــاي اعُتمــد  ي الــدورة األولى لجمعيــة مبؤــل األمم المتحــدة 

 ؛(8)2019أيار/مايب  31الم رخ  1/1مقررها 
 

 ضمان التموةل الكافي وتحسين المعلوماب الالزمة ليصد اتجاهاب التموةل  

ــافية المطلببة، بما  تها ال زمة لخدمة عمليات اإلدارة  تقير - 5  ل المبارد المالية اإل ـ أن تمبَّ
ت ــــجه  الحكبمية الدولية الجديدة لمبؤل األمم المتحدة، من قبل الهياكل القاؤمة وعن شريق ترشــــتد ال مليات، و 

 الدول األعضاء على تقديم تبرعات من أجل استدامة المبارد المالية و  اتها؛

الدول األعضـــــــاء والجهات المانحة الدولية والثناؤية والم ســـــــنـــــــات المالية إلى تقديم  تدعو - 6 
دمة  إسـهامات لمبؤل األمم المتحدة عن شريق زيادة التبرعات المالية، وال سـيما التبرعات غتر المخصـصـة المق

لم ســنــة األمم المتحدة للمبؤل والمنــتبشنات ال  ــرية، بما  ي ذل  الصــندو  االســتئماني للخدمات األســاســية  
ــاح ة  ــتئمانية للت اون التقني، وتدعب الحكبمات وغترها من الجهات  ـــــ ــناديق االســـــ ــاؤر الصـــــ ــرية وســـــ الحضـــــ

اتها غتر المخصــــــصــــــة  المصــــــلحة إلى إتاحة تمبيل مضــــــمبن على مدى ســــــنبات مت ددة وإلى زيادة منــــــاهم
ألن ــــــــــــطة ب تنها دعمًا لتنفتا البالية المنبشة بالمبؤل، وتطلب إلى المدير التنفتاي لمبؤل األمم المتحدة كفالة  
أن يتنــم اإلب ع عن التمبيل بال ــفافية وينــهل على الدول األعضــاء االش ع عليه، وذل  بنــبل منها إن ــاء 

 ة ذات الصلة؛سجل على اإلنترن  يتضمن الم لبمات المالي

ــطة التنفتاية  تدعو - 7  ــة لةن ـــ ــصـــ ــاهمات مالية مخصـــ ــاء التي تقد  منـــ جميه الدول األعضـــ
لمبؤل األمم المتحدة إلى كفالة اتنــا  ها  المبارد تماما مه الخطة االســتراتيجية للمبؤل وتم ــتها مه أولبيات  

 الدول األعضاء المنتفتدة من ها  المناهمات؛
 

_________________ 

 (7) A/73/726. 

 (8) HSP/HA.1/HLS.2. 

https://undocs.org/ar/A/RES/72/226
https://undocs.org/ar/A/RES/72/226
https://undocs.org/ar/A/73/726
https://undocs.org/ar/HSP/HA.1/HLS.2
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 الجدددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذ الخطة الحضيةة  

، لما كان  ت تد الن ر  ي شريقة التخطيط  (9)أن الخطة الحضــرية الجديدة تؤكد من جددد - 8 
للمدن والمنـتبشنات ال  ـرية وتصـميمها، و ي شريقة تمبيلها وإعمارها وإدارتها وتدبتر شـ ونها،  هي سـتنـاعد  

أشــــــــكاله وأب اد ، و ي الحد من أوجه التفاوت، والت ــــــــجيه على النمب  على و ــــــــه نهاية للفقر والجبع بجميه 
االقتصـادي المطرد وال ـامل للجميه والمنـتدا ، وتحقتق المنـاواة بتن الجننـتن وتمكتن جميه الننـاء والفتيات،  
ــتفادة على البجه األكمل من إســــــهامهن الحتبي  ي التنمية المنــــــتدامة، وتحنــــــتن  ــــــحة ال  ــــــر   وذل  ل ســــ

 م، وتحنتن القدرة على التكيم وحماية البتئة؛ور اهه

بالدور المحبري الاي يمكن للمدن والمنـتبشنات ال  ـرية أن تضـطله به  ي التنمية  تسرل م - 9 
المنـتدامة، وتحث مبؤل األمم المتحدة على مبا ـلة دعم الم ـاركة المتزايدة من جانب الحكبمات على جميه  

تنفتا الخطة الحضــــــرية الجديدة وأهداف التنمية المنــــــتدامة ذات الصــــــلة المنــــــتبيات والمن مات اإلقليمية  ي 
بالمدن والمنــــــتبشنات ال  ــــــرية األخرى، وال ســــــيما عن شريق تقديم المنــــــاعدة التقنية الرامية إلى تطبير قدرة 
  الحكبمات على جميه المنـــتبيات، وال ســـيما  ي البلدان النامية، على تخطيط وتنفتا برامت وم ـــاريه التبســـه

 الحضري المنتدا  والمنتبشنات ال  رية؛

بههمية تنفتا الخطة الحضـــرية الجديدة على الصـــو د البشني ودون البشني والمحلي  تسررل م - 10 
واإلقليمي وال المي، مه مراعاة اخت ف واقه كل بلد وقدراته ومنــتبى تنمتته، واحترا  الت ــري ات والممارســات  

 البشنية،  ضً  عن النياسات واألولبيات البشنية؛

مبا ـلة و ـه شراؤق ونهت وم اد  تبجتهية مبتكرة لجمه  مبؤل األمم المتحدة على  تحث - 11 
البيانات والتحلتل والر ـــــــــــــد والتنفتا بهدف دعم الدول األعضـــــــــــــاء، وال ســـــــــــــيما البلدان النامية، عند الحاجة،  

 الت امل مه التحديات والفرص الناشئة  ي المناشق الحضرية؛  ي

لمتحدة القدرة المناســـــ ة على تبلتد بالحاجة إلى  ـــــمان أن تكبن لدى مبؤل األمم ا تسرررل م - 12 
ــتنادًا إلى عمله المعياري والتنفتاي،   وإدارة ون ـــــر م ار ه المت لقة بالتبســـــه الحضـــــري القاؤمة على األدلة، اســـ
ــه   ــايا التبســـ ــ كات الم لبمات الدولية المبجبدة لزيادة البعي ال ا  بقضـــ ــكبك والتقتيمات وشـــ وانط قا من الصـــ

 الحضري الحرجة والناشئة؛

مبؤل األمم المتحدة على كفالة أن تكبن أن ــــــــــــطته المعيارية والتنفتاية متبازنة، وأن   تحث - 13 
ه   ه التنفتــاي وأن يكبن مــدمجــا فيــه، وأن تغــاي الخبرات  ي المتــدان التنفتــاي عملــَ ه المعيــاري عملــَ ه عملــُ يبجــ 

 المعياري؛

الكيانات األخرى التاب ة مبؤل األمم المتحدة على مبا ـــلة ال مل ب ـــكل و تق مه  ت ررج  - 14 
لمن بمة األمم المتحدة، بما  ي ذل  اللجان اإلقليمية، باعت ارها جهات شريكة أساسية  ي التبا ل مه الدول  
ــلة بالمنــــــــتبشنات   األعضــــــــاء  ي المناشق من أجل التنفتا الف ال للخطة الحضــــــــرية الجديدة واألب اد المتصــــــ

 ؛(10)2030ة ل ا  الحضرية وال  رية من خطة التنمية المنتدام

_________________ 

 ، المر ق.71/256القرار  (9) 

 .70/1القرار  (10) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ب ــد  ترك أحــد خلل الركــب  2030االلتزا  البارد  ي  ــــــــــــــميم خطــة عــا   مجرددا تؤكرد - 15 
والت هد باتخاذ مزيد من الخطبات الملمبسـة لدعم األشـخاص الاين يعي ـبن أو ـاعا ه ـة وأشـد البلدان  ـ فا  

 والب بل أوال إلى من هم أشد تخلفا عن الركب؛

متحدة على مبا ـلة ت اونه مه المصـارف اإلنماؤية الدولية واإلقليمية مبؤل األمم ال ت رج  - 16 
والقطاع الخاص لكفالة اتنـــا  الدعم  ي مجال النـــياســـات ال امة، ومباءمة االســـتثمارات الحضـــرية الباســـ ة  
النطا  مه م اد  الخطة الحضــرية الجديدة، وتينــتر زيادة االســتثمار  ي التبســه الحضــري المنــتدا  ببســاؤل  

ــتدامة،  منه ــبتل المثال ال الحصـــــر، مر ق التنفتا المت دد ال ـــــركاء من أجل التنمية الحضـــــرية المنـــ ا، على ســـ
 والصندو  األخضر للمناخ، ومر ق البتئة ال المية، و ندو  التكيم، و ناديق االستثمارات المناخية؛

لتنفتـاي للمـدن مبـؤل األمم المتحـدة إلى مبا ـــــــــــــــلة تقـديم التبجيـه المعيـاري واـلدعم ا تردعو - 17 
من أجل إن ــاء مدن نمنة ومنــتدامة شــاملة   19-والمنــتبشنات ال  ــرية خ ل  ترة االنت ات من جاؤحة كب تد

للجميه وقادرة على الصـــمبد، ولت زيز ال  د الحضـــري  ي مباجهة الجاؤحة من أجل تحقتق التنمية المنـــتدامة 
حدة للتنمية الحضــــــرية المنــــــتدامة بالت اون الب تق  عن شريق )أ( تينــــــتر تنفتا اســــــتراتيجية من بمة األمم المت

ن ا  مننـــــــقي األمم المتحدة الم)يمتن؛ )ب( دعم الجهبد التي تبالها اللجنة اإلحصـــــــاؤية من أجل و ـــــــه   مه
ــتبى   ــرية على المنـ ــاءات الحضـ ــتركة لتجميه اإلحصـ ــياغة منهجية م ـ ــرية و ـ ت ريم وظيفي للمناشق الحضـ

بد الرامية إلى تهمتن تمبيل األغرا  ال امة المنــتقر والممكن التنب  به دون البشني؛ )ج( تبســيه نطا  الجه
لةن ـــــــــطة المعيارية والت ـــــــــغتلية التي يقب  بها مبؤل األمم المتحدة، مه اإلشـــــــــارة إلى عمل المجل  التنفتاي 

قرير المدير  لمبؤل األمم المتحدة  ي هاا الصـــدد، ومبا قته على م ـــروع اســـتراتيجية ت بئة المبارد الباردة  ي ت
، وتطـلب إلى رؤي  الجمعيـة ال ـامـة،  ي إشـار اســــــــــــــتحقـا  الجمعيـة ال ـامـة  (11)التنفـتاي لمبؤـل األمم المتحـدة

ــ  تن،   ــة والنـ ــادسـ ــتبى لمدة يب  واحد خ ل الدورة النـ الحالي لخدمات الم تمرات، أن ي قد اجتماعا رفيه المنـ
، من أجـل تقتيم التـقد  المحرز  ي تنفـتا الخطـة  2022ـبالتـ اون مه مبـؤل األمم المتحـدة،  ي نتبيبرك  ي عـا  

ــتدامة   ــرية المنــــ ــكان والتنمية الحضــــ ــرية الجديدة، التي اعتمدت  ي م تمر األمم المتحدة الم ني باإلســــ الحضــــ
عن التقد  المحرز  ي تنفتا األمتن ال ا  كل أربه ســــــــنبات الاي يصــــــــدر  تقرير ال)المبؤل الثالث(، مه مراعاة 

، المقرر تقديمه  ي تل  النــنة، وتدعب أيضــا إلى تقديم تبرعات لةعمال التحضــترية الجديدةالخطة الحضــرية  
لال  االجتماع، وت ــــــــــــــجه المنتديات اإلقليمية للتنمية المنــــــــــــــتدامة على إدراج هاا المب ــــــــــــــبع  ي مداوالتها  

 كمدخ ت ل جتماع؛
 

 اال تعياض والتنفيذ  

اســتئماني خاص للتبرعات لغر  منــاعدة البلدان  إلى األمتن ال ا  إن ــاء  ــندو   تطلب - 18 
النامية  ي حضـبر دورات جمعية مبؤل األمم المتحدة ومجلنـه التنفتاي، وتدعب الدول األعضـاء والم سـنـات  
المــاليــة الــدوليــة والبكــاالت المــانحــة والمن مــات الحكبميــة الــدوليــة والمن مــات غتر الحكبميــة واألشــــــــــــــخــاص  

 تقديم مناهمات مالية لصندو  التبرعات االستئماني؛ الطبي تتن واالعت اريتن إلى

_________________ 

 (11) HSP/EB.2020/12/Rev.1. 

https://undocs.org/ar/HSP/EB.2020/12/REV.1
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إلى األمتن ال ــا  أن يقــد  تقريرا مرحليــا إلى الجمعيــة ال ــامــة  ي دورتهــا  تطلرب أيضررررررررررا - 19 
ــرية الجديدة وت زيز برنامت األمم   ــاب ة والنــــــ  تن عن تنفتا هاا القرار ب نبان ”متاب ة تنفتا الخطة الحضــــ النــــ

 المتحدة للمنتبشنات ال  رية )مبؤل األمم المتحدة(“؛

ــبعتقير - 20  ــتقب ، أن تدرج  ي جدول األعمال الم ق   ، لغر  ن رها  ي هاا المب ــــــــ منــــــــ
”متاب ة تنفتا الخطة الحضــرية الجديدة وت زيز برنامت األمم المتحدة  الم نبن بند اللدورتها النــاب ة والنــ  تن، 

 للمنتبشنات ال  رية )مبؤل األمم المتحدة(“.
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