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متاابعاة فيذ ال ال ااة الة اااااااااتعاة الجادمادة وفع ع   ت اام   
 األمم المتةدة للمستوطيات البشتعة )موئل األمم المتةدة( 

   
 2022  كا ون األول/ديسمبت   14  اف لفه الجمعية العامة في قتار    

  
 [ ( 12، الفقرة  A/77/444)   الثانية اللجنة    تقرير   بناء على ]   

 
والتيمية الة اااااتعة  فيذ ل  تائ  مؤفمتي األمم المتةدة للمساااااتوطيات البشاااااتعة وا  ااااا ان   - 77/173

 األمم المتةدة(  للمستوطيات البشتعة )موئلالمستدامة وفع ع   ت ام  األمم المتةدة  

 ،إن الجمعية العامة 

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

الم رخ   32/162ي ذلك قراراتها  برنامت األمم المتحدة للمنـــــــــــــتبشنات ال  ـــــــــــــرية )مبؤل األمم المتحدة(، بما  
ــمبر  19 ــمبر    21الم رخ  56/206و   1977كانبن األول/دينــــ الم رخ   65/165و   2001كانبن األول/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
 ،2020كانبن األول/دينمبر  21الم رخ  75/224و  2018انبن األول/دينمبر ك 20

ــبتمبر   25الم رخ  70/1قرارها    وإذ فؤكد من جدمد  ، 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
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ذلك 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  ــ ي إلى اســ ــتفادة من اإلنجازات التي تحقق   ي إشار األهداف اإلنماؤية لةلوية والنــ وباالســ
 من تلك األهداف،

ب ـــــــهن خطة عمل أدي    2015بليه  تمبز/ي  27الم رخ   69/313قرارها    وإذ فؤكد من جدمد أي اااااا 
أبـابـا الصـــــــــــــــادرة عن الم تمر الـدولي الثــالـث لتمبيـل التنميــة، التي ت ــــــــــــــكــل جزءا ال يتجزأ من خطــة التنميــة 

، 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،

ه األشراف  ي    ،( 1) باتفا  باري  وإذ فتحب  وإذ ت ـجعه جميه األشراف فيه على تنفتا  بالكامل وت ـجع
قببلها   التي لم تبدع ب د  كبَك تصديقها على االتفا  أو  ( 2) األمم المتحدة اإلشارية ب هن تغتر المناخاتفاقية  

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

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

ت ـــــــــرين األول/   20إلى  17والتنمية الحضـــــــــرية المنـــــــــتدامة )المبؤل الثالث( الم قبد  ي كتتب  ي الفترة من 
 ، بصيغتها الباردة  ي مر ق القرار الماكبر أع  ،2016 ببرأكت 

ب ـــــــهن االســـــــت را     2016كانبن األول/دينـــــــمبر  21الم رخ   71/243 وإذ فؤكد من جدمد قتارها 
ها منظبمة األمم المتحدة من ال ــامل الاي يجري كل أربه ســنبات لنــياســة األن ــطة التنفتاية التي تضــطله ب 

أيـار/مـايب   31الم رخ    72/279أجـل التنميـة والخطبط التبجتهيـة والم ـادع ال ـامـة الباردة فيـه، وكـالـك قرارهـا  
الاي يجري كل أربه ب ـهن إعادة تنظيم منظبمة األمم المتحدة اإلنماؤية  ي سـيا  االسـت را  ال ـامل   2018

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

االلتزا  بتنمية حضــــــــرية وريوية تتمحبر حبل اإلننــــــــان وتحمي الكبكب وإذ فؤكد من جدمد أي ااااااا  
ت األسـاسـية، وتينـتر الت اي ، وتراعي االعت ارات ال مرية والجننـانية، وبععمال جميه حقب  اإلننـان والحريا

ــاركة مه تمكتنهم من أن  ــكال التمتتز وال نه، وتههتل جميه األ راد والمجتم ات للم ـ ــاء على جميه أشـ والقضـ
تكبن م ـاركتهم ها  كاملة ومجدية، وإذ ت كد من جديد كالك االلتزا  بت زيز  قا ة التنبع والمنـاواة واحترامهما 

  فاء الطابه اإلنناني على مدننا ومنتبشناتنا ال  رية،باعت ارهما عنصريتن رؤينتتن إل

االلتزا  بت زيز االســـــــــتخدا  المنهجي لل ـــــــــراكات بتن أ ـــــــــحاب المصـــــــــلحة    وإذ فؤكد من جدمد كللك  
المت ددين  ي عمليات التنمية الحضـرية، حنـب االقتضـاء، مه و ـه سـياسـات وا ـحة وشـفا ة، وأشر وإجراءات  

 مالية وإدارية،  ضً  عن و ه م ادع تبجتهية لتخطيط ال راكات بتن أ حاب المصلحة المت ددين، 

_________________ 

 .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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الت هد ب د  ترك أحد خله الركب، وإذ ت كد مجددا التنـليَم بهن كرامة شـخا اإلننـان   د وإذ فكتر فأك   
ــتدامة ل ا   ــاســــــــــي واألمَل  ي ر ية أهداف وغايات خطة التنمية المنــــــــ وقد تحقق  لجميه األمم    2030أمر أســــــــ

 ا عن الركب، وال  بب ولفئات المجتمه كا ة، وإذ تجدد االلتزا  بالن ي للب بل أوال إلى من هم أشد تخلف 

نداي للحد من مخاشر الكبارت للفترة  وإذ فالحظ    يمكن أن ينـــــهم  ي ( 3) 2030-2015أن إشار ســـــ 
 تنفتا الخطة الحضرية الجديدة،

دور مبؤل األمم المتحدة وخبرته، نظرًا لدور   ــمن إشار منظبمة األمم المتحدة   وإذ فؤكد من جدمد 
لمنــــتدا  والمنــــتبشنات ال  ــــرية، بما  ي ذلك دور   ي تنفتا  بب ــــفه مركز تننــــتق م نيا بالتبســــه الحضــــري ا

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

بقرار مجل  الر ســـــــــــــــاء التنفتـايتن  ي منظبمـة األمم المتحـدة الم ني بـالتننــــــــــــــتق تـهيتـَد  فتحاب    وإذ 
، باعت ارها نهجًا شــــــامً  ( 4) رية المنــــــتدامة على كامل نطا  منظبمة األمم المتحدةاســــــتراتيجية التنمية الحضــــــ 

للمنظبمـة برمتهـا تت  ـه األمم المتحـدة لتنــــــــــــــختر الفرا وللتخويا من حـدة التحـدـيات التي يثترهـا التبســــــــــــــه 
ــات الت اون ا ــتركة بتن البكاالت ومنصــــ ــريه من خ ل ال مليات ال المية القاؤمة الم ــــ ــري النــــ إلقليمي الحضــــ

 ونظا  المننقتن المقيمتن لمناعدة البلدان  ي تنفتا الخطة الحضرية الجديدة،

 كانبن األول/دينـــمبر 20الم رخ  73/229المحرز  ي تنفتا قرار الجمعية ال امة   بالتقد فساالم    وإذ 
،  2019  األولى لجمعيــة مبؤــل األمم المتحــدة  ي نتروبي  ي حزيران/يبنيــه، بمــا  ي ذلــك عقــد الــدورة  2018

مبؤل األمم   دىوإن ــــــاء المجل  التنفتاي لمبؤل األمم المتحدة ودوراته ال حقة، وعقد لجنة الممثلتن الداؤمتن ل
 ي نتروبي  ،مقررات جمعية مبؤل األمم المتحدةلالرفيه المنتبى الست را  منتصه المدة   الجتماعَ االمتحدة 

لت زيز تبلي الدول األعضــــــــاء زما    متتنا  إداريا تكفل ها  الخطبات م ا هيك  بحتث،  2021 ي تمبز/يبليه  
 ،أمبر مبؤل األمم المتحدة وقيادتها له ورقابتها عليه

المتحـدة، مجل  التنفـتاي لمبـؤل األمم  الـبالجهبد التي تـبالهـا جمعـية مبـؤل األمم المتحـدة و تحاب  فوإذ  
مبؤل مه دورة اســـت را  األمم المتحدة ال ـــامل للنـــياســـات  للتحديد ســـبل مباءمة دورة التخطيط االســـتراتيجي ل

م ق ، من اســـت را  منتصـــه المدة للخطة االســـتراتيجية   كعجراءجرى كل أربه ســـنبات، ول ســـتفادة، ي  الاي
مبـؤل األمم المتحـدة  ي    دىلتن الـداؤمتن لـ ، الـاي نظمـته لجـنة الممث 2023-2020لمبـؤل األمم المتحـدة للفترة  

 بهر أ كل  يجري  الاي  للنــــــياســــــات  ال ــــــامل  ل ســــــت را بال نا ــــــر الرؤينــــــية   إللما ،  ي ا2021تمبز/يبليه  
 ،است را  منتصه المدة  ي بها واالسترشاد 2024-2021 للفترة سنبات

القاؤمة على النتاؤت وتقديم تقارير أكثر أهمية المناءلة وال فافية وتحنتن اإلدارة وإذ فؤكد من جدمد  
ــطة التنفتاية كما ونبعا، مه االعتراف بالحاجة إلى  ــاقا وتركتزا على النتاؤت من أجل زيادة تمبيل األن ــــــــ اتنــــــــ
 ـــــــــــــمان التمبيل الكا ي كما ونبعا لةن ـــــــــــــطة التنفتاية والمعيارية لمبؤل األمم المتحدة، بما  ي ذلك مبارد  

 ى ج ل التمبيل أكثر   اتا وكفاءة و  الية،األساسية، والحاجة إل

_________________ 

 ، المر ق الثاني.69/283القرار  (3) 

 (4) CEB/2019/1/Add.5. 
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أن تركتز عمل مبؤل األمم المتحدة، تم ــــيا مه الخطة الحضــــرية الجديدة فؤكد من جدمد أي ااا   وإذ 
، ين غي أن يظل  ـمن إشار التنمية المنـتدامة، وأن القضـاء على الفقر 2030وخطة التنمية المنـتدامة ل ا  

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

أهداف   لتكتيا  رؤينــــــــتتن كاومحر   اب د  بب ــــــــفهامت ددة المنــــــــتبيات البالحبكمة الف الة  فعتتف   وإذ 
أ ـحاب المصـلحة    وإشـراكالتنمية المنـتدامة مه النـيا  المحلي وت زيز التكامل الم سـنـي واتنـا  النـياسـات 

 ،والقطاعاتالمنتبيات  مختله من

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

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

ــاء، وغترها  وإذ فساال م  ــب االقتضـ بالدور الاي ت ديه الحكبمات البشنية ودون البشنية والمحلية، حنـ
من الجهـات الم نـية  ي تنفـتا الخطـة الحضــــــــــــــرـية الجـدـيدة خ ل ســــــــــــــتر ال ملـية ـبهكملهـا، بمـا  ي ذلـك تقرير 

ــياســــــات والتخطيط والتصــــــميم والتنفتا والت ــــــغتل والت هد والر ــــــد،  ضــــــً  ع ن تمبيل الخدمات وتقديمها  النــــ
 البق  المناسب،  ي

أن التنفتا الف ال للخطة الحضـــــرية الجديدة يتطلب أشرًا ســـــياســـــاتية تمكتنية على الصـــــو د    وإذ فدرك 
ــاؤل تنفتا   الة، بما  ي ذلك  ــاء، ووســــــــ ــب االقتضــــــــ ال المي واإلقليمي والبشني ودون البشني والمحلي، حنــــــــ

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

أهمية تمبيل التبســـــه الحضـــــري المنـــــتدا  والمتتن والبنى التحتية الجتدة النب ية  وإذ فؤكد من جدمد 
ــتثمارات ال امة والخ ــمبد، وت ظيم أ ر االســــ ــتدامة والقادرة على الصــــ ــتن والمب بقة والمنــــ ــة من أجل تحنــــ ا ــــ

 الظروف المالية للتنمية الحضرية، مه مراعاة القدرات المختلفة للحكبمات على جميه المنتبيات،

دور المنتدى الحضـــــــــري ال المي كمحفل دعبة عالمي لجميه أ ـــــــــحاب   أي ااااااا  وإذ فؤكد من جدمد 
شاب ه غتر الت ــري ي،   المصــلحة  ي مجالي المنــتبشنات ال  ــرية والتبســه الحضــري المنــتدا ، اســتنادا إلى

 ي الفترة  ع ـــــــرة  الحاديةولمدينة كاتب تتنـــــــه الســـــــتضـــــــا ة دورة المنتدى   ببلندات رب عن تقديرها لحكبمة   وإذ
ــتقبل حضـــــــري  2022يبنيه  /حزيران 30إلى  26 من ــبع ”تحبيل مدننا من أجل منـــــ ، التي ركزت على مب ـــــ

، وإذ تحيط علما باإلجراءات الم لنة  ي كاتب تتنــه، التي ت ــمل إجراءات والتزامات شب ية ترمي إلى “أ ضــل
 دعم تنفتا الخطة الحضرية الجديدة والت جتل بتحقتق أهداف التنمية المنتدامة،

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

وإذ ت كد من  ،على الحياة وسـبل كنـب العي ، وأن أشـد الفئات  قرًا وأ ـ فها هي األكثر تضـررًا من الجاؤحة
ــتدامة ــحي  نحب تحقتق أهداف التنمية المنـــ ــار الصـــ ــتراتيجيات   جديد الطمبح إلى ال بدة إلى المنـــ ــه اســـ بب ـــ

ــتدامة ل ا   ــريه وتترة التقد  نحب التنفتا الكامل لخطة التنمية المنـــــــــ ــاملة لتنـــــــــ ــتدامة وشـــــــــ   2030إن اش منـــــــــ
تتطلب اســــتجابة   19-وإذ تدرك أن جاؤحة كب تد ،والمنــــاعدة على الحد من مخاشر الصــــدمات  ي المنــــتقبل

 ،دد األشرافعالمية تقب  على وحدة الصه والتضامن وتجديد الت اون المت 
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ولعدت مطالب جديدة للحصـــــــــــــبل على دعم مبؤل األمم المتحدة  19-بهن جاؤحة كب تد  وإذ فسااااااااال م 
لخطط واســـــــتراتيجيات االســـــــتجابة واالنت اش التي ت ـــــــجه التنمية المنـــــــتدامة، على النحب المبتن  ي المبجز  

مبؤل األمم المتحدة   وتقرير  ي ال الم الحضــــــري، 19-النــــــياســــــاتي الاي أعد  األمتن ال ا  عن جاؤحة كب تد
ــتقبل نحب:  والجباؤ  المدنالم نبن   و ي إشار األمم المتحدة ل ســــــتجابة    ،و ــــــحة  واخضــــــرارا عدال أكثر منــــ

ا ركتزة للتماســـــــك االجتماعي ولقدرة المجتم ات 19-االجتما ية واالقتصـــــــادية الفبرية لكب تد ، الاي خصـــــــع
 ،19-حدة لمباجهة كب تدالمحلية على الصمبد، و ي خطة مبؤل األمم المت 

على  ـرورة النهب  بالخطة الحضـرية الجديدة من أجل زيادة   الية التههب واالسـتجابة    فشادد  وإذ 
ت حظ أهمـية االســــــــــــــتجـاـبة، على النحب الم ؤم، ل حتـياجـات    إذلحـاالت الطبارع  ي المـناشق الحضــــــــــــــرـية، و 

 الحضرية، المناشق  يالمضيفة  المحلية والمجتم اتومباشن الض ه الخا ة للم ردين داخليا 

المجتمه الدولي يباجه تحديات متزايدة ناجمة عن األ ر النلبي لتغتر المناخ والكبارت   بهنفسلم    وإذ 
الطبيعية والتدهبر البتئي، أدت إلى تفاقم أوجه الضـــ ه وال منـــاواة بالننـــ ة لةشـــخاا الاين يعي ـــبن حالة  

 ــرورة التحنــب لمخاشر    ت ــدد على إذت ــرد، وال ســيما  ي البلدان النامية والدول الجزرية الصــغترة النامية، و 
نداي للحد من مخاشر   الكبارت والتخطيط لمباجهتها وال مل على تقلتلها، بما  ي ذلك من خ ل تنفتا إشار س 

 ،الحق  ي منتبى معي ي الؤق واحترا ، وعلى الحاجة إلى كفالة ت زيز 2030-2015الكبارت للفترة 

ــدر  األمتن ال ا  ك الاي  بالتقرير  علما فةيط  وإذ  ــرية يصـــــــ ــنبات عن تنفتا الخطة الحضـــــــ ل أربه ســـــــ
ه ”الجديدة، والاي اســــــــت ر ــــــــه المجل  االقتصــــــــادي واالجتماعي  ي اجتماع خاا عن مب ــــــــبع   التبســــــــع

، واسـت ر ـته الجمعية ال امة  2022نينـان/أبريل   21ُعقد  ي   “الحضـري المنـتدا  والخطة الحضـرية الجديدة
  المحرز  ي تنفتا الخطة الحضــرية الجديدة، ُعقد  ي نتبيبرك  ب د ذلك  ي اجتماع رفيه المنــتبى لتقتيم التقد

 ،2022نينان/أبريل   28 ي 

الجتماع الرفيه المنـــــــــــــتبى االجمعية ال امة عن  رؤي الاي أعد   بالمبجزفةيط علما أي اااااااااا   وإذ 
جز الاي ، بما  ي ذلك مر ق المب ةالجديد  ةالحضري   الخطةللجمعية ال امة الست را  التقد  المحرز  ي تنفتا  

دولة عضــــبا المدرجة   87 ي بيانات   المقدمةااللتزامات   وي ــــمليتضــــمن اإلجراءات الم لنة للدول األعضــــاء  
ــدد والتي ي الجزء ال ا    ــة مجاالت عمل للت جتل بتنفتا   ت ـــــــــ ــرية  الخطةعلى خمنـــــــــ : وهي، الجديدة الحضـــــــــ

المناخ والتكيا م ه  ي المناشق  خويا من آ ار تغتر  والت اإلســـــكان المينـــــبر التكلفة والخدمات األســـــاســـــية   
واالزدهار والتمبيل  ي المناشق الحضــرية  والحبكمة المت ددة المنــتبيات  وتكتيا أهداف التنمية    الحضــرية

 ،منها الت ا يالمناشق الحضرية و   يمن األزمات  الحدالمنتدامة مه النيا  المحلي  وأشر 

ــاءةيط علما كللك  ف  وإذ  ــتدا   بعن ـــ ه الحضـــــري المنـــ ــع ــدقاء مبؤل األمم المتحدة والتبســـ مجمبعة أ ـــ
  الست را  ال امة  الجمعية عقدته الاي المنتبى   الرفيه االجتماع عن  انبثق  التي ،والخطة الحضرية الجديدة

مة   زيز التفاعل بتن األمانة ال امة والجمعية ال ات  أجل من الجديدة، الحضـرية  الخطة  تنفتا  ي المحرز التقد 
التنمية  تحقتق  ي  الحضــــــــري   للتبســــــــه  القبي   الته ترمبؤل األمم المتحدة، وتنــــــــليط الضــــــــبء على  تد يم بغية

 الجديدة، الحضرية الخطةالمنتدامة، والت جتل بتنفتا  

للم ــــــاركة  ي تننــــــتق م ادرة المرونة الحضــــــرية   المتحدة األمم مبؤل  يبالها  التي بالجهبدفتحب   وإذ 
م تمر األشراف  ي اتفاقية ل  وال  ــــرين النــــاب ة  الدورة  رؤاســــة عن  الصــــادرةالمنــــتدامة من أجل الجتل القاد  

ــهن تغتعر المناخ خ ل تب تر إشار شــــــمبلي أل ــــــحاب المصــــــلحة المت ددين   من ،األمم المتحدة اإلشارية ب ــــ
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يدة  ي الت جتل بتنفتا اتفا  باري  وبلبغ أهداف التنمية المنــــــتدامة وتننــــــتق لتنــــــختر الخطة الحضــــــرية الجد
 ،وتغتر المناخ الحضري   بالتبسه الم نياالجتماع البزاري 

ن متاب ة تنفتا الخطة الحضــــرية الجديدة وت زيز برنامت األمم عال ا    األمتن  بتقريرفةيط علما    وإذ 
 ،( 5) المتحدة(المتحدة للمنتبشنات ال  رية )مبؤل األمم 

 
 إدارة  ت ام  األمم المتةدة للمستوطيات البشتعة )موئل األمم المتةدة(   

 /حزيران  9  إلى  5  من   الفترة   ي   المتحـدة   األمم   مبـؤل   لجمعـية اـلدورة الـثانـية    ان قـاد إلى   فتالع  -   1 
  واالجتماعي االقتصــــــــادي   المجل    ورؤي   ال امة   الجمعية  رؤي    بم ــــــــاركة   وتب ــــــــي   نتروبي،    ي   2023يبنيه  

   2030اتناقًا مه روح التكامل والطابه ال المي لخطة التنمية المنتدامة ل ا  

  دورةاألمم المتحدة على أن يباؤم، بتبجيه من جمعية مبؤل األمم المتحدة،   مبؤلشاااااااجع  ف - 2 
  األن ــــطة لنــــياســــة ســــنبات  أربه  كل  يجري  الاي  ال ــــامل  االســــت را  دورة مهالتخطيط االســــتراتيجي للمبؤل 

  ،  ي حدود المبارد المبجبدةالتنمية أجل من المتحدة األمم منظبمة  بها تضطله التي  التنفتاية

باســــــت را  التنظيم واإلدارة  ي برنامت األمم المتحدة للمنــــــتبشنات ال  ــــــرية   فةيط علما - 3 
لة بانتظا  إلى مجلنــــه التنفتاي ب ــــهن  وت ــــجه البرنامت على تقديم م لبمات منــــتكم  ( 6) )مبؤل األمم المتحدة(

 تنفتا تب يات هاا االست را  
 

 ضمان التموعل الكافي وفةس ن المعلومات الالزمة لتصد افجاهات التموعل   

لتب تر الخدمات    إ ـافيةشـكل مبارد مالية   يالدول األعضـاء على تقديم تبرعات  فشاجع - 4 
 ل مليات اإلدارة الحكبمية الدولية لمبؤل األمم المتحدة 

الدول األعضـــــــاء والجهات المانحة الدولية والثناؤية والم ســـــــنـــــــات المالية إلى تقديم    فدعو - 5 
ــة،   إســــــــهامات لمبؤل األمم المتحدة عن شريق زيادة التبرعات المالية، وال ســــــــيما التبرعات غتر المخصــــــــصــــــ

م ســـنـــة األمم المتحدة للمبؤل والمنـــتبشنات ال  ـــرية، بما  ي ذلك الصـــندو  االســـتئماني للخدمات  المقدمة ل
ــتئمانية للت اون التقني، وتدعب الحكبمات وغترها من الجهات   ــناديق االســـ ــاؤر الصـــ ــية الحضـــــرية وســـ ــاســـ األســـ

ــاهماته ــنبات مت ددة وإلى زيادة منـــــــــــ ــمبنة على مدى ســـــــــــ ــلحة إلى إتاحة تبرعات مضـــــــــــ ــاح ة المصـــــــــــ ا   ـــــــــــ
المخصــــــــصــــــــة ألن ــــــــطة ب تنها دعمًا لتنفتا البالية المنبشة بالمبؤل، وتطلب إلى المدير التنفتاي لمبؤل  غتر

ــاء االش ع عليه،  ــهل على الدول األعضــــ ــفافية وينــــ ــم اإلب غ عن التمبيل بال ــــ األمم المتحدة كفالة أن يتنــــ
 ات الصلة وذلك بنبل منها إن اء سجل على اإلنترن  يتضمن الم لبمات المالية ذ

ــطة التنفتاية   فدعو - 6  ــة لةن ـــ ــاهمات مالية مخصـــــصـــ 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 

_________________ 

 (5) A/77/310. 

 (6) JIU/REP/2022/1. 

https://undocs.org/ar/A/77/310
https://undocs.org/ar/JIU/REP/2022/1
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ــ ة على الحاجة إل  فأك د فكتر – 7  ــمان أن تكبن لدى مبؤل األمم المتحدة القدرة المناســــــ ى  ــــــ
تبلتد وإدارة ون ـــــــــــر م ار ه المت لقة بالتبســـــــــــه الحضـــــــــــري القاؤمة على األدلة، اســـــــــــتنادًا إلى عمله المعياري 
والتنفتاي، وانط قا من الصــكبك والتقتيمات وشــ كات الم لبمات الدولية المبجبدة لزيادة البعي ال ا  بقضــايا  

 لتبسه الحضري الحرجة والناشئة ا

أهمية مبقه مقر مبؤل األمم المتحدة  ي نتروبي، وتطلب إلى األمتن   فأك د  أي اااااااااا فكتر – 8 
 يبا ل تحنتن قدرة مبؤل األمم المتحدة على تنفتا واليته  ال ا  أن

 
 فيذ ل ال اة الة تعة الجدمدة لتةق ق أهداف التيمية المستدامة   

، لما كان  ت تد النظر  ي شريقة التخطيط  ( 7) أن الخطة الحضــرية الجديدة  فؤكد من جدمد - 9 
للمدن والمنـتبشنات ال  ـرية وتصـميمها، و ي شريقة تمبيلها وإعمارها وإدارتها وتدبتر شـ ونها،  هي سـتنـاعد 

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

 ور اههم، وتحنتن القدرة على التكيا وحماية البتئة 

الدور المحبري الاي يمكن للمدن والمنـتبشنات ال  ـرية أن تضـطله  ن جدمد أي اا  م  فؤكد - 10 
به  ي التنمية المنـــــــــــــتدامة، وتحث مبؤل األمم المتحدة على مبا ـــــــــــــلة دعم الم ـــــــــــــاركة المتزايدة من جانب  

تا  ي تنف للمنــاهمةالحكبمات على جميه المنــتبيات والمنظمات اإلقليمية  ي تنفتا الخطة الحضــرية الجديدة 
أهداف التنمية المنــتدامة، وال ســيما عن شريق تقديم المنــاعدة التقنية الرامية إلى تطبير قدرة الحكبمات على 
جميه المنـتبيات، وال سـيما  ي البلدان النامية، على تخطيط وتنفتا برامت وم ـاريه التبسـه الحضـري المنـتدا  

 والمنتبشنات ال  رية 

ــا والمكيفة مه   كللك  جدمد منفؤكد   - 11  ــ اب، المصـــممة خصـــيصـ ــياســـات المت لقة بال ـ أن النـ
النياقات البشنية والمحلية، تناعد على  مان التصدي لتحديات تنمية ال  اب، وت جه على إشراك ال  اب  

 ب كل مجٍد  ي ال مليات المتصلة بالنياسات و نه القرار  ي المناشق الحضرية 

ــة  أهمية ت زيز قد  فؤكد من جدمد - 12  ــياســــــــ رات المدن على زيادة إدماج إدارة المخاشر  ي ســــــــ
 التنمية الحضرية البقاؤية من أجل إكناب المناشق الحضرية القدرة على الصمبد 

ــتدامة ل ا  من جدمد أي اااا    كدفؤ  - 13  ب د   2030االلتزا  البارد  ي  ــــميم خطة التنمية المنــ
لدعم األشـــــخاا الاين يعي ـــــبن أو ـــــاعا ه ـــــة  باتخاذ خطبات ملمبســـــة بقدر أكبر و ترك أحد خله الركب 

 وأشد البلدان   فا والب بل أوال إلى من هم أشد تخلفا عن الركب 

البشني و بههمية تنفتا الخطة الحضـــرية الجديدة على الصـــو د المحلي ودون البشني   فساالم - 14 
احترا  الت ــري ات والممارســات واإلقليمي وال المي، مه مراعاة اخت ف واقه كل بلد وقدراته ومنــتبى تنمتته، و 

 البشنية،  ضً  عن النياسات واألولبيات البشنية 

_________________ 

 ، المر ق.71/256القرار  (7) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
https://undocs.org/ar/A/RES/71/256
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مبؤل األمم المتحدة على مبا ـــــــــــــلة دعمه للبلدان  ي تنفتا الخطة الحضـــــــــــــرية    فشااااااااجع - 15 
الجديدة، مه مراعاة ممارسـات التخطيط الحضـري القاؤمة على األدلة التي ت زز حصـبل الجميه على منـاكن 

ة ومينــــبرة التكلفة، واالزدهار والتمبيل الحضــــريتن ال ــــاملتن، وال مل المناخي الف ال واالســــتدامة  م ؤمة وآمن 
البتئية، والحبكمة المت ددة المنـــــتبيات وإ ـــــفاء شابه محلي على أهداف التنمية المنـــــتدامة، والت امل الف ال  

  مه األزمات الحضرية والت ا ي منها ب كل   ال 

منــاعدة البلدان  ي ر ــد تنفتا الخطة    يبا ــل أنألمم المتحدة على مبؤل ا  أي ااشاجع ف - 16 
ترســـــــــيم حدود المدن والمناشق    يالحضـــــــــرية الجديدة واإلب غ عنه اســـــــــتكماال لمنهجية اللجنة اإلحصـــــــــاؤية  

الحضـــــــــــرية والريوية ألغرا  المقارنات اإلحصـــــــــــاؤية الدولية واإلقليمية، وو ـــــــــــه منهجية م ـــــــــــتركة لتجميه 
ــاءات الحضــــــ  ــاؤل التحقق من م شــــــرات  اإلحصــــ غايات لالجديدة ل “3المنــــــتبى  ”رية دون البشنية، وت زيز وســــ

اسـتخدا  اإلشار  ب من أهداف التنمية المنـتدامة ب ـهن المدن والمجتم ات المحلية،  11المندرجة  ـمن الهدف  
ــالتب ونُ  ــد الحضــــــري لتطبير أســــ هت وم ادع تبجتهية مبتكرة لجمه البيانات وتحلتلها ور ــــــدها ال المي للر ــــ

ــختر  ــةوتطبيقها، وتنــــــ ــرية  الخطة  منصــــــ ــهن التقد  المحرز  الحضــــــ  المتخاة  واإلجراءاتلت ادل الم لبمات ب ــــــ
المنـــتدا   وتتطله إلى منـــاهمات مبؤل األمم المتحدة  ي المنتدى  الحضـــري  التبســـهوالمبارد الم رفية ب ـــهن  

رعاية الجمعية ال امة والمجل  االقتصـادي ب  سـُي قد الايلتنمية المنـتدامة با  الم نيالمنـتبى   النـياسـي الرفيه
  2023واالجتماعي  ي عا  

الها  للمدن الاكية   برنامتمبؤل األمم المتحدة على مبا ـــــلة ت زيز وتنفتا ال  كللك شاااجعف - 17 
،  الحضــــر  ســــكان  جميه علىنطا  واســــه التحبل الرقمي على    منا ه  ت ميمحبل اإلننــــان لضــــمان  المتمحبرة

أو ـــــاع ه ـــــة ويعي ـــــبن  ي األحياء الفقترة والمنـــــتبشنات غتر الرســـــمية،  من  ي انبن ســـــيما أولئك الاين  وال
   ي ذلك من خ ل و ه إرشادات معيارية وتقديم الدعم التقني للحكبمات والمدن والمجتم ات المحلية بما

ه  مبؤل األمم المتحدة على كفال   فةث  -   18  ة أن تكبن أن ــــــــطته المعيارية والتنفتاية متبازنة، وأن يبجع
 المعياري   عمُله المعياري عمَله التنفتاي وأن يكبن مدمجا فيه، وأن تغاي خبراته  ي المتدان التنفتاي عمَله 

ــتدامة   الت جتلمبؤل األمم المتحدة على   فشاااجع - 19  ــرية المنــ ــتراتيجية التنمية الحضــ بتنفتا اســ
الكيانات التاب ة لمنظبمة األمم المتحدة، بما  ي    بتن  فيما التننــتق وتينــتر على نطا  منظبمة األمم المتحدة

ــمانذلك اللجان اإلقليمية،  ــرية  اتنفتا    يتقديم دعم   ال للبلدان  لضــ ــرية الجديدة واألب اد الحضــ لخطة الحضــ
  2030لمنتبشنات ال  رية من خطة التنمية المنتدامة ل ا  والمتصلة با

مبؤل األمم المتحدة على مبا ــــــــلة ت اونه مه المصــــــــارف اإلنماؤية الدولية   أي اااااا فشاااااجع  -   20 
والقطاع الخاا لكفالة اتنـا  الدعم المقد   ي مجال النـياسـات ال امة، ومباءمة االسـتثمارات الحضـرية الباسـ ة  

طة الحضــــرية الجديدة، وتينــــتر زيادة االســــتثمار  ي التبســــه الحضــــري المنــــتدا  ببســــاؤل النطا  مه م ادع الخ 
منها، على ســــــــبتل المثال ال الحصــــــــر، مر ق التنفتا المت دد ال ــــــــركاء من أجل التنمية الحضــــــــرية المنــــــــتدامة، 

 ناخية  والصندو  األخضر للمناخ، ومر ق البتئة ال المية، و ندو  التكيا، و ناديق االستثمارات الم 

ــات األمم المتحدة فه ب   - 21  ــنــــــــ ــل ال مل عن كثب مه م ســــــــ بمبؤل األمم المتحدة أن يبا ــــــــ
لت زيز البرمجة الحضــرية الم ــتركة على الصــ تد القطري، تح  قيادة المننــقتن المقيمتن وبالت اون مه أ رقة  

ت زيز المدن الحا ــــنة  األمم المتحدة القطرية وأ ــــحاب المصــــلحة وغترهم من ال ــــركاء اإلنماؤتتن، من أجل  
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ــتدامة، ودعم الجهبد القطرية الرامية إلى تحقتق أهداف التنمية  ــمبد والمنــــــــ للجميه واآلمنة والقادرة على الصــــــــ
 المنتدامة من خ ل إشار األمم المتحدة للت اون من أجل التنمية المنتدامة 

 
 اال تعتاض والتيذ ل   

الدول األعضــاء على اإلســها   ي الصــندو  االســتئماني الخاا للتبرعات لغر  فشاجع  - 22 
منـــــــــــاعدة البلدان النامية  ي حضـــــــــــبر دورات جمعية مبؤل األمم المتحدة ومجلنـــــــــــه التنفتاي، وتدعب الدول  
األعضـــــــــــــــاء والم ســــــــــــــنـــــــــــــــات المـاليـة الـدوليـة والبكـاالت المـانحـة والمنظمـات الحكبميـة الـدوليـة والمنظمـات 

 بمية واألشخاا الطبي تتن واالعت اريتن إلى تقديم مناهمات مالية لصندو  التبرعات االستئماني الحك غتر

  التـاســــــــــــــ ـةإلى األمتن ال ـا  أن يقـد  تقريرا مرحليـا إلى الجمعيـة ال ـامـة  ي دورتهـا  فالاب  - 23 
ــرية الجديدة وت زيز ب  ــ  تن عن تنفتا هاا القرار ب نبان ”متاب ة تنفتا الخطة الحضـــــــ رنامت األمم المتحدة والنـــــــ

 للمنتبشنات ال  رية )مبؤل األمم المتحدة(“ 

، لغر  نظرهــا المقبــل  ي هــاا المب ــــــــــــــبع، أن تــدرج  ي جــدول األعمــال الم قــ   فقتر - 24 
”متاب ة تنفتا الخطة الحضــرية الجديدة وت زيز برنامت األمم المتحدة  الم نبن بند  الوالنــ  تن،   التاســ ةلدورتها  

   رية )مبؤل األمم المتحدة(“.للمنتبشنات ال
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