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أولا  -مقدمم
علرد اجلمعي اقع م قألمم املتحدة يف علارإل  239/73حم جماس لارة لانمج األمم املتحدة قامستوطش د
-1
اقب لي (موام األمم املتحدة) وصفه إليئ فلاي ات ع قاجمعي اقع م الستع ض اشه جبمعي موام األمم املتحدة
اقت ع قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي ( عي موام األمم املتحدة) ،علرد أيض ا أن تعقد اقد رة األ ىل
جلمعي موام األمم املتحدة يف أاير/م يو  .2019يف اققلار نفسه ،رحبن اجلمعي اقع م تقليل اقفليأل اقع مم املفتوح
ابب اقعضوي اقةي أن رايس جلش املمثاني اقداامني قدى موام األمم املتحدة امالا قلار اجلمعي اقع م ،226/72
ن تغيري إليلم لارة موام األمم املتحدة ) ،(A/73/726أيدد استشت ته توصي ته ،اقيت تضمشن متتل جماس لارة
موام األمم املتحدة عضوي ا ملي حلومي ل قي  ،أن يعقد ل راته يف نري يب خالن فرتة مخس أايي ،م أر ل سشواد.
ش ءا ااى ذقك ،اقدد اقد رة األ ىل جلمعي موام األمم املتحدة مبقل لانمج األمم املتحدة قامستوطش د
-2
اقب لي يف نري يب يف اقفرتة مم  27ىل  31أاير/م يو .2019

اثنيما  -تنظيم ا دورة (جنلد جدول األعممل )9–1
أ ف  -افتتمح ا دورة (ا بند  1من جدول األعممل)
افتتحن اقد رة يف اقس ا  10:10صب ح ا يوي الثشني املوافأل  27أاير/م يو  2019اقسيدة ميمون حممد
-3
شليم ،املديلة اقتشفيةي ملوام األمم املتحدة املديلة اقع م ابقشي مللتب األمم املتحدة يف نري يب.
ابء  -انتخمب ر يس مجعيم مل م األمم املتحدة (ا بند  2من جدول األعممل)
انتخبن عي موام األمم املتحدة ابقتز ي يف استه اقع م األ ىل اقسيدة م رات لياغ ل رياقت (امللسيك)
-4
ق غم مشصب رايس عي موام األمم املتحدة يف ل رهت األ ىل.
جيم  -حفم الفتتمح
اقب انتخ ب اقلايس أعيم احتف ن افتت ح ألار اقسيد يمس أ إل يو ،إلو موظم ق ؤ ن التص لد
-5
قدى موام األمم املتحدة .أتقم احلفم مم الض شليط فيديو عصري ام اتريخ موام األمم املتحدة؛ ي ن ام اقاغ
اقثق ف املعلضتني قاتهديد ق عب امليلم ك عدمه ممثم ام شب ب امليلم ك ،اقسيدة مي ستيفشز ( شدا) اقيت عدمن
أيض ا الض ا موسيقي ا؛ تضمم احلفم أيض ا استعلاض اخلطواد األ ىل مم اماي تف ااي تستمل أسبوا ا ا لة تصميم
األم م اقع م يف ملتب األمم املتحدة يف جممل نري يب ،لائس اقسيدة شيربا انرانغ سوري ،املشسق يف فلع اقتخطيط
اقتصميم احلضليني يف موام األمم املتحدة؛ الض شليط فيديو عصري ام املوضوع اقلايسي قاد رة احل قي ” ،ال تل ر
مم أ م بسني نواي احلي ة يف املدن اجملتمع د احملاي “ ،أاد جماس اقلؤس ء اقتشفيةيني يف مشظوم األمم املتحدة
املعح ابقتشسيأل؛ مشم احلفم الض موسيقي مم تقدمي وران اقع اثف د ااى آق األنغلاونغ.
دال  -ا كلممت الفتتمحيم
ألىل لام د افتت حي م مم اقسيدة لقغ ل رياقت (امللسيك) ،رايس عي موام األمم املتحدة؛ اقسيدة
-6
ميمون حممد شليم ،املديلة اقع م ابقشي مللتب األمم املتحدة يف نري يب املديلة اقتشفيةي ملوام األمم املتحدة ،صفته
19-11887
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املديلة اقع م ابقشي مللتب األمم املتحدة يف نري يب؛ اقسيد أنطونيو غوترييش ،األمني اقع ي قألمم املتحدة (رس ق
ابقصود اقصورة) ،اقسيدة ويس مسواي ،املديلة اقتشفيةي ابقشي قربانمج األمم املتحدة قابيئ ؛ اقسيد رضوان مم،
ح م غلب  ،ند نيسي ؛ اقسيدة سوان وابرته ،سفرية اقشوااي احلسش قاموام؛ اقسيدة ميمون شليم ،صفته
املديلة اقتشفيةي ملوام األمم املتحدة؛ اقسيد أ إلور يشي ات ،رايس يشي .
همء  -احلضلر
مثان اقد ن األاض ء اقر 124اقت قي يف عي موام األمم املتحدة :الب ل اقل سي ،ثيو ي  ،أذر يج ن،
-7
األر شتني ،األرلن ،ريرتاي ،سب ني  ،أسرتاقي  ،سلاايم ،سواتيح ،أفغ نست ن ،أمل ني  ،ا م راد اقعل ي املتحدة،
ند نيسي  ،أنغول ،أ ر غواي ،أ غشدا ،أ لاني  ،يلان ( هوري  -ا سالمي ) ،يط قي  ،ابراغواي ،اب ست ن،
اقبحليم ،اقربااثيم ،لابل س ،اقربتغ ن ،اجيل  ،شغالليش ،شم ،وتسواان ،ور يش ف سو ،ور ندي ،وقشدا،
يالر س ،اتياشد ،تل م نست ن ،تل ي  ،ت ل ،ت يلي  ،توغو ،توف قو ،تونس ،تيمور  -قي يت ،اجلزاال ،زر
سايم ن ،زر اققمل ،هوري أفليقي اقوسطى ،هوري تشزاني املتحدة ،اجلمهوري اقعل ي اقسوري  ،هوري وراي،
هوري اقلونغو اقدميقلاطي  ،هوري ل اقدميقلاطي اق عبي  ،شوب أفليقي  ،شوب اقسولان ،يبويت ،ر اندا،
ر م ني  ،اثامبي  ،اثمب وي ،س ن تومي ليشسييب ،سلي لنل  ،ساوف ي  ،سشغ فورة ،اقسشغ ن ،اقسولان،
اقسويد ،سويسلا ،سرياقيون ،سي يم ،شياي ،صل ي  ،اقصوم ن ،اقصني ،اقعلاق ،ام ن ،غ مبي  ،غ ان،
غواتيم ل ،غيشي  ،غيشي  -يس  ،فلنس  ،اقفابني ،فشز يال ( هوري  -اقبوقيف ري ) ،فشاشدا ،فيجي ،عطل،
اقل مري ن ،مبولاي ،شدا ،واب ،ود ليفوار ،وست ريل  ،وقومبي  ،اقلونغو ،اقلوين ،رييب س ،يشي ،
قيرباي ،قيسوتو ،م يل ،م قيزاي ،مدغ قل ،مصل ،املغلب ،امللسيك ،مال ي ،املمال اقعل ي اقسعولي ،
املمال املتحدة قربيط ني اقعظمى أيلقشدا اق م قي  ،موريت ني  ،مواثامبيأل ،مي من ر ،انميبي  ،اقشل يج ،اقشمس ،
نيب ن ،اقشيجل ،نيجرياي ،نيل راغوا ،اهلشد ،إلوقشدا ،اقولايد املتحدة األمليلي  ،اقي ابن ،اقيمم ،اقيوانن.
ش رك ةقك ملاعبون قدى موام األمم املتحدة مم اقللسي اقلسويل نظ ي م قط ذي اقسي لة املستقا
-8
ل ق فاسطني.
مثان إليئ د األمم املتحدة اقت قي يف اقد رة :اقاجش العتص لي ال تم اي قغليب آسي  ،اجملاس
-9
العتص لي ال تم اي ،اقاجش العتص لي ألفليقي  ،اقاجش العتص لي أل ر اب ،مشظم األغةي اقزراا قألمم
املتحدة ،مشظم اقطريان املدين اقد يل؛ املشظم اقد قي قاهجلة؛ اآلقي اقد قي قتصليم األام ن املتبقي قامحلمتني
اجلش ايتني اقد قيتني ،ملتب خدم د اقلع اقدا خاي  ،عث األمم املتحدة قتقدمي املس ادة ىل اقصوم ن ،إليئ األمم
املتحدة قاملأة ،صشد ق األمم املتحدة قألن ط ا نت ي  ،صشد ق األمم املتحدة قاطفوق  ،لانمج األمم املتحدة
ا من اي ،مشظم األمم املتحدة قارت ي اقعام اقثق ف  ،لانمج األمم املتحدة قابيئ  ،مفوضي األمم املتحدة ق ؤ ن
اقال ئني ،ملتب األمم املتحدة يف شيم ،ملتب األمم املتحدة قاحد مم خم طل اقلوارث ،ملتب األمم املتحدة
خلدم د امل ريل ،ملتب األمم املتحدة قتشسيأل اق ؤ ن ا نس ني  ،ملتب األمم املتحدة املعح ابملخدراد اجللمي ،
صشد ق األمم املتحدة قاسل ن ،جمموا اقبشك اقد يل ،لانمج األغةي اقع ملي.
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مثان املشظم د احللومي اقد قي اقت قي يف اقد رة :جمموا ل ن أفليقي اقبحل اقل رييب احمليط اهل لئ،
-10
مصلا اقتشمي األفليقي ،الب ل األفليقي ،جماس اقتع ن قد ن اخلايج اقعل ي  ،الب ل األ ر يب ،مع اقد ن
اقعل ي  ،امل ى  -أفليقي (شل املوام ا سل ن يف أفليقي ).
حضل اقد رة األ ىل جلمعي موام األمم املتحدة  124ل ق ا اضوا يف عي موام األمم املتحدة،
-11
 3ملاعبني 7 ،مشظم د حلومي ل قي  29 ،ي انا مم ي اند األمم املتحدة .ميلم الطالع ااى ع ام ما
ابحل ضليم قاد رة مم ع ام امل ر ني ).(HSP/HA/1/INF/8
واو  -تقرير جلنم املمثلني ا دا مني (ا بند  3من جدول األعممل)
 -12عدي اقسيد فريانند استيايت قيشز لي س قفو وميربا (اقربااثيم) ،رايس جلش املمثاني اقداامني ،تقليلا ام أام ن
اقاجش يف اقفرتة اقف صا ني اقد رة اقس لس اقع ليم جملاس ا لارة اقد رة األ ىل جلمعي موام األمم املتحدة .ه
النتب ىل املعاوم د اقوارلة يف اقوثيق  HSP/HA/1/3ا ض ف د املاحق هب  ،ن امم اقاجش خالن فرتة م ني
اقد رتني ،عدي تقليلا ام أام ن اقاجش يف ادال م ل ع اقشظ ي اقداخاي جلمعي موام األمم املتحدة ،جملاسه اقتشفيةي
ااى اقشحو اقوارل يف اقوثيقتني  ،HSP/HA/1/9 HSP/HA/1/8ااى اقتوايل .أ صى أبن ب ن م ريل اققلاراد اقثالث
اقيت انع ته اقاجش ىل جلش اقصي غ  ،ذا علرد اجلمعي ن ء إليئ تعمم أثش ء اقد رة قوضعه يف صيغته اقشه اي ،
اسرتاى النتب ىل م ل ع االن اثاري أ صن ه اقاجش  ،توطئ قاشظل فيه يف ظم عي لة رايس عي موام األمم
ن
املتحدة احتم ن ااتم ل مم نب اجلمعي  ،إلو م ل ع علار مم امل مون أن يبعث إبش رة سي سي عوي
املوضوع اقلايسي قاد رة.
أش ر ىل أن اجلمعي اقع م  ،يف علارإل  ،226/72طابن مم رايس اقاجش ن ء فليأل ا مم مفتوح
-13
اقعضوي قاشظل يف خمتام اخلي راد املت ح قتعزيز رع اقد ن األاض ء ااى موام األمم املتحدة اتح نت اجه
توصي هت لطالع اقد ن األاض ء حباون  30حزيلان/يونيه  .2018يف علارإل  ،239/73أيدد اجلمعي اقع م أتييدا
اتم ا اقتقليل ام أام ن اقفليأل اقع مم املفتوح اقعضوي ) .(A/73/726يف علارإل ذاك ،علرد اجلمعي اقع م أن تقوي
اقاجش إبادال م ل ع اقشظ ي اقداخاي جلمعي موام األمم املتحدة غي ااتم ل يف اقد رة األ ىل قاجمعي  .ش ءا ااى
ذقك ،أادد اقاجش م ل ع اقشظ ي اقداخاي ،أ صن أبن تعتمد عي موام األمم املتحدة توافأل اآلراء ل من أتخري
اتح تسيري اقعمم صورة ساس يف اقد رة احل قي  ،م أح قن م ل ع اقشظ ي اقداخاي قامجاس اقتشفيةي ىل تاك
اهليئ قلي تشظل فيه مل مل ني علار مم نب اجلمعي يف عن لحأل.
أ صن اقاجش أبن تقوي اجلمعي يف ل رهت األ ىل ،ااى أس س استثش اي ،ابنتخ ب ملتب جلش املمثاني
-14
اقداامني قافرتة  ،2021-2019فضالا ام ملتب اجلمعي نفسه  .يف إلةا اقصدل ،افقن اقاجش ااى ا ق ء ااى
مبدأ اقتش ب ا عايمي يف عي لة يل إليئ د لارة موام األمم املتحدة ،حبيث تتوىل ،ن أملم ،ل ن أاض ء مم
جمموا د عايمي خمتاف رائس مل تب إليئ د لارة موام األمم املتحدة ،حبيث ل ترتأس أي ل ق اضو يف أي عن
مم األ ع د أ ثل مم إليئ لارة احدة.
ساط اقضوء ااى توصي د ض في  ،مشه توصي أبن تشظل اجلمعي يف حم اقفليأل اقع مم املعح ابقربانمج
-15
امليزاني يف ضوء اهليلم ا لاري اجلديد ملوام ألمم املتحدة نقم مسؤ قي اقلع ىل جماس تشفيةي؛ أن تطاب ىل
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اجملاس اقتشفيةي أن يشظل يف اقتقليل امللحاي اقشه اي ام اخلط السرتاتيجي قافرتة  2019-2014أي تقييم د قتاك
اخلط ؛ أن تشظل يف مواءم ل رة اخلط السرتاتيجي ملوام األمم املتحدة مل ل رة اجلمعي  ،مم يعح ختفيضه ىل خط
اسرتاتيجي مدهت أر ل سشواد دلا مم سن سشواد ،دءا تقصري اخلط السرتاتيجي احل قي قافرتة 2025-2020
ىل مدة أر ل سشواد ،مم  2020ىل  ، 2023أن تبحث اجلمعي  ،يف ل رهت األ ىل ،سبم س ام توفري اقتو يه يف
جم ن اقسي س د ن اقتعجيم تشفية اخلط احلضلي اجلديدة األ ع ل احلضلي خلط ا ي .2030
يف اخلت ي ،أ صى أبن تشظل اجلمعي يف متديد املش ع د ن م ل ع سي س شلاك أصح ب املصاح ،
-16
مب يف ذقك الاتم ل ،لااي ا اقسيدة قوري لاند (اقولايد املتحدة األمليلي ) ىل تقدمي حمل ا م ام مش ع د اقاجش
اقيت لد بن عي لهت ن إلة اقسي س .
ع قن اقسيدة لاند نه ،فق ا ققلار جماس ا لارة  ،7/26ا تمل اقفليأل اقع مم ألصدع ء اقلايس اقت ل
-17
قاجش اقفلاي  ،إلو اقفليأل اقةي يتش ن م ل ع سي س شلاك أصح ب املصاح  ،ادة ملاد هبدا ضل سي س
ا لق  ،ل تستعصى ااى اقفهم ،تدام امم موام األمم املتحدة .ااى اقلغم مم حلااث تقدي بري ،ل أن اقعمم مل
يلتمم عد ،قةقك أ صى اقفليأل اقع مم أبن جيلي تفويض اماه ىل اجملاس اقتشفيةي ااى أن يتواصم اقعمم مم
أ م بقيأل توافأل يف اآلراء ن اقسي س  ،األمل اقةي يؤمم أن ي لم منوذ ا ُيتةى قس ال ي اند األمم املتحدة.
زاي  -اعتممد ا نظمم ا داخلي جلمعيم مل م األمم املتحدة (ا بند  4من جدول األعممل)
 -18ااتمدد عي موام األمم املتحدة نظ مه اقداخاي يف استه اقع م اقث ني استش لا ىل م ل ع اققوااد
اقيت اممن ).(HSP/HA/1/8
يلل اقشظ ي اقداخاي ابقصيغ اقيت ااتمدهت
-19
).(HSP/HA/1/HLS.2

عي موام األمم املتحدة يف مقلرإل  1/1يف ملفأل املقلر

حمء  -إقرار جدول األعممل (ا بند  5من جدول األعممل)
فق ا قام لة  13مم اقشظ ي اقداخاي جلمعي موام األمم املتحدة ،أعلد اجلمعي يف استه اقع م اقث ني ،
-20
د ن األام ن اقت يل ااى أس س د ن اقعم ن املؤعن ( ،)HSP/HA/1/1صيغته املعدق شفوايا:
 -1افتت ح اقد رة.
 -2انتخ ب رايس عي موام األمم املتحدة.
 -3تقليل جلش املمثاني اقداامني.
 -4ااتم ل اقشظ ي اقداخاي جلمعي موام األمم املتحدة.
-5

علار د ن األام ن.

 -6انتخ ب أاض ء امللتب.
-7
8/18

األ تفويض املمثّاني تعيني أاض ء جلش

األ اقتفويض.
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 -8تشظيم اقعمم ،مب يف ذقك ن ء جماس تشفيةي ااتم ل نظ مه اقداخاي.
 -9انتخ ب أاض ء اجملاس اقتشفيةي.
 -10أن ط لانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي  ،مب يف ذقك مس ام اقتشسيأل.
 -11استعلاض اقتقدي احمللاث يف تشفية اخلط احلضلي اجلديدة خط اقتشمي املستدام قع ي .2030
 -12تقليل املشتدى احلضلي اقع ملي.
 -13احلوار

ن املوضوع اخل ص قاد رة األ ىل جلمعي موام األمم املتحدة.

 -14اخلط السرتاتيجي قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي قافرتة .2025 - 2020
-15

د ن األام ن املؤعن غري ذقك مم اقرتتيب د املتعاق ابقد رة اقث ني جلمعي موام األمم املتحدة.

 -16ااتم ل تقليل اقد رة تقليل ال تم ع األ ن قامجاس اقتشفيةي.
 -17مس ام أخلى.
 -18اختت ي اقد رة.
طمء  -انتخمب أعضمء املكتب (ا بند  6من جدول األعممل)
 -21انتخبن عي موام األمم املتحدة ،يف استه اقع م اقث ني اقيت اقدد عد ظهل يوي الثشني املوافأل
 27أاير/م يو  ،2019اقد ن األاض ء اقت قي قاعمم يف ل رهت األ ىل:
نواب اقلايس:

أمل ني
غ ان
وقشدا

ِّّ
املقلر:
امالا ابمل لة  ،18اقيت تشص ااى أن األاض ء اخلمس مللتب جلش املمثاني اقداامني سيعماون لم
-22
م رتك شواب قلايس ملتب اجلمعي  ،انعل س ا قضل رة بقيأل النتق ن ىل إليلم ا لارة اجلديد ملوام األمم املتحدة،
انتخب ملتب جلش املمثاني اقداامني ،صف استثش اي  ،قاعمم حىت هن ي ا تم ع الستعلاض اقلفيل املستوى ملشتصم
املدة قاجش  ،املرقلر انعق ل يف ا ي  ،2021ااى اقشحو اقت يل:
اقصني

اقلايس:

ريرتاي

نواب اقلايس:

شغالليش
صل ي
وست ريل
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قين ظيف املقلر ش غلاة يف انتظ ر تسمي ممثم قد ن أ ر اب اقغل ي ل ن أخلى.
يف اجلاس اقع م اقث ني أيض ا ،أاام ممثم ريرتاي أن اقد ن األفليقي عد افقن ااى أن تتوىل ريرتاي رائس
-23
ملتب اقاجش قاسشتني األ قيَني ،عد ذقك ستتوىل هوري تشزاني املتحدة املشصب قاسشتني املتبقيتني مم فرتة اقسشواد
األر ل.
ايء  -واث ق تفليض املمثلني وتعيني أعضمء جلنم واث ق ا تفليض (ا بند  7من جدول األعممل)
يف اجلاس اقع م اقت سع اقيت اقدد عد ظهل يوي اجلمع  31أاير/م يو  2019أف ل اقلايس أبن امللتب
-24
تاقى فحص األ تفويض ممثاني ممثاني مش ني ُيضل ن اقد رة األ ىل جلمعي موام األمم املتحدة عدمته اقد ن
األاض ء فق ا قام لة  16مم اقشظ ي اقداخاي جلمعي موام األمم املتحدة .أض ا أنه حىت  30أاير/م يو ،2019
نن  41ل ق مم اقد ن األ اض ء عد عدمن ىل املديلة اقتشفيةي ملوام األمم املتحدة األ تفويض رمسي ص لرة ام
رايس اقد ق أ احللوم أ اثيل اخل ر ي  .اغ جمموع ادل اقد ن األاض ء اقيت مل تلسم ىل املديلة اقتشفيةي أي
معاوم د ن ممثايه  68ل ق  .أ صى امللتب أبن تقبم اجلمعي األ تفويض اقد ن األاض ء.
أعلد عي موام األمم املتحدة تقليل امللتب ام األ اقتفويض يف استه اقع م اقت سع اقيت اقدد
-25
عد ظهل يوي اجلمع  31أاير/م يو .2019
كمف  -تنظيم ا عمم ،مبم يف ذ ك إنشمء جملس تنفيذي واعتممد نظممه ا داخلي (ا بند  8من جدول األعممل)
 -26علرد اجلمعي  ،يف استه اقع م اقث ني  ،فق ا ققلار جماس ا لارة  ،8/19املوافق ااى ااتم ل املشظم د
غري احللومي اقيت تلغب يف امل ر يف امم موام األمم املتحدة ،رغم أهن ل تتمتل مبل ز است ري قدى اجملاس
العتص لي ال تم اي ،ااى اقشحو اقوارل يف رس ق املديلة اقتشفيةي املؤرخ  26نيس ن/أ ليم .2019
علرد اجلمعي  ،يف استه اقع م اقث قث اقيت اقدد يف  28أاير/م يو  ،2019ت ليم جلش صي غ قاشظل
-27
يف م ريل اققلاراد املقدم ىل اجلمعي .
يف اجلاس اقع م اقت سع اقيت اقدد عد ظهل يوي اجلمع  31أاير/م يو  2019أ اثد عي موام
-28
األمم املتحدة ،يف مقلرإل  ،2/1اقشظ ي اقداخاي قامجاس اقتشفيةي استش لا ىل م ل ع اققوااد اقيت اممن
) .(HSP/HA/1/9يلل اقشظ ي اقداخاي قامجاس اقتشفيةي صيغته املعتمدة يف ملفأل املقلر .(HSP/HA/1/HLS.3) 2/1
لم  -عمم جلنم ا صيمغم
 -29اقدد جلش اقصي غ ست ا تم ا د خالن إلة اقد رة نظلد يف م ل ع مقلر احد ست م ريل
علاراد ،ثالث مشه سبأل أن نظلد فيه جلش املمثاني اقداامني .متلشن اقاجش مم اقتوصم ىل توافأل يف اآلراء ن
مخس م ريل علاراد م ل ع مقلر احد .تلأس جلش اقصي غ اقسيد وميربا.
ميم  -انتخمب أعضمء اجمللس ا تنفيذي (ا بند  9من جدول األعممل)
 -30انتخبن عي موام األمم املتحدة ،يف استيه اقع متني اقث ني اقس ع  ،ابقتز ي أاض ء اجملاس اقتشفيةي
اقب قغ ادلإلم  36اضوا ،ملااي ا تواثيل املق اد اقوارل يف اقتقليل ام امم اقفليأل اقع مم املفتوح اقعضوي )(A/73/726
10/18
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اقةي أ اثته اجلمعي اقع م يف علارإل  ،239/73ااى اقشحو اقت يل 10 :مق اد قاد ن األفليقي ؛  8مق اد قد ن
آسي احمليط اهل لئ؛  4مق اد قد ن أ ر اب اق لعي ؛  6مق اد قد ن أمليل اقالتيشي اقبحل اقل رييب؛  8مق اد
قد ن أ ر اب اقغل ي اقد ن األخلى.
ش ءا ااى ذقك ،انتخبن اجلمعي ممثاي اقد ن األاض ء اقت قي أمس ؤإلم اض ء يف اجملاس:

-31

مم اقد ن األفليقي  :ثيو ي  ،أنغول،
(أ)
مصل ،املغلب ،مال ي ،نيجرياي؛

هوري اقلونغو اقدميقلاطي  ،اقسشغ ن ،اقل مري ن ،يشي ،

(ب) مم ل ن آسي احمليط اهل لئ :ند نيسي  ،يلان ( هوري  -ا سالمي ) ،اب ست ن ،هوري
وراي ،سلي لنل  ،اقصني ،اهلشد ،اقي ابن .أ اغ رايس جمموا ل ن آسي احمليط اهل لئ ال تم ع أبن اجملموا
عد افقن ااى أن تتق سم اقبحليم ند نيسي مقعدا ،ااى أن تعمم ند نيسي أل ن سشتني تعمم اقبحليم قاسشتني
اقت قيتني مم فرتة اقسشواد األر ل؛
(ج)
(ل)
امللسيك؛

مم ل ن أ ر اب اق لعي  :الب ل اقل سي ،وقشدا ،ر م ني  ،صل ي ؛
مم ل ن أمليل اقالتيشي اقبحل اقل رييب :األر شتني ،أ ر غواي ،اقربااثيم ،شياي ،وست ريل ،

مم ل ن أ ر اب اقغل ي ل ن أخلى :سب ني  ،أمل ني  ،اقربتغ ن ،تل ي  ،اقسويد ،فلنس  ،شدا،
(ه)
اقولايد املتحدة األمليلي .
علرد عي موام األمم املتحدة أيض ا ،يف استه اقع م اقث ني  ،ح ق م ل ع اقشظ ي اقداخاي قامجاس
-32
اقتشفيةي ( )HSP/HA/1/9ىل اجملاس قاشظل فيه يف مل ني ااتم ل  ،مم أ م اقشظل فيه احتم ن علار فيم عد مم
اجلمعي .
يف اجلاس اقع م اقس ع قاجمعي  ،اقيت اقدد صب ح يوي اخلميس  30أاير/م يو  ،2019اقب انتخ ب
-33
أاض ء اجملاس اقتشفيةي مم ل ن أ ر اب اق لعي  ،اارتض ممثم أ لاني ااى وانب مم اماي النتخ ب ،اعرتح أن
جيلى تصوين ن املس ق  .أش رد رايس اجلمعي ىل امل لة  42مم اقشظ ي اقداخاي قاجمعي املتعاق شق ط اقشظ ي،
فطلحن اعرتاح أ لاني قاتصوين ابقتز ي  .يف سي ق مالحظته أن إلش ك اارتاض حيد ااى علارإل ن اقتصوين،
ع قن ن علارإل ن النتخ ب سيظم ع ام ا .يف عن لحأل ،ألىل ممثم أ لاني بي ن طاب لرا ه يف حمضل أام ن
اقد رة ) .(HSP/HA/1/10ميلم الطالع ااى اقبي ن يف املوعل اق بلي ملوام األمم املتحدة ااى اقلا ط:
.https://unhabitat.org/key-messages-speeches-media/
نلن  -عمم اجمللس ا تنفيذي
 -34اقد اجملاس اقتشفيةي ملوام األمم املتحدة ا تم اه األ ن عد ظهل يوي اخلميس  30أاير/م يو .2019
يلل تقليل اجملاس اقتشفيةي ام أام ن ا تم اه األ ن يف اقوثيق .HSP/EB/1/4
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اث ثما  -أنشطم جر م األمم املتحدة لمستلطنمت ا بشريم ،مبم يف ذ ك مسم م ا تنسيق (ا بند  10من جدول
األعممل)
 -35عدمن املديلة اقتشفيةي يف اجلاس اقع م اقث ني الض ا
اقتشسيأل ،م ريةا ىل املعاوم د اقوارلة يف اقو األ ذاد اقصا .

ن أن ط موام األمم املتحدة ،مب يف ذقك مس ام

راجعما  -استعراض ا تقدم احملرز يف تنفيذ اخلطم احلضريم اجلديدة وخطم ا تنميم املستدامم عمم ( 2030ا بند 11
من جدول األعممل)
 -36يف اجلاس اقع م اقث ني  ،عدمن املديلة اقتشفيةي الض ا ف ش رد ىل املعاوم د اقوارلة يف اقتقليل ن اقتقدي
احمللاث يف تشفية اخلط احلضلي اجلديدة خط اقتشمي املستدام قع ي  (HSP/HA/1/4) 2030مشة أاير/م يو .2018

خممسما  -تقرير املنتدى احلضري ا عمملي (ا بند  12من جدول األعممل)
 -37تش قن عي موام األمم املتحدة إلةا اقبشد يف استه اقع م اقث قث  ،صب ح يوي اقثال ء  28أاير/م يو
 .2019عدمن املديلة اقتشفيةي الض ا أش رد فيه ىل املعاوم د اقوارلة يف اقو األ ذاد اقصا .

12/18
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سمدسما  -اجلزء ا رفيع املستلى واحللار جشأن امللضلع اخلمص لدورة األوىل جلمعيم مل م األمم املتحدة (ا بند 13
من جدول األعممل)
أ ف  -اجلزء ا رفيع املستلى
 -38افتتح رايس يشي  ،اقسيد يشي ات ،اجلزء اقلفيل املستوى جلمعي موام األمم املتحدة صب ح يوي الثشني 27
أاير/م يو  .2019دأد عي موام األمم املتحدة مش ع هت اقلفيع املستوى يف استه اقع م اقث ني اقيت اقدد
عد ظهل يوي الثشني  27أاير/م يو .2019
ألىل اقواثراء املمثاون اقلفيعو املستوى بي اند تش قن املوضوع اقع ي قاد رة األ ىل جلمعي موام األمم
-39
املتحدة ”ال تل ر مم أ م بسني نواي احلي ة يف املدن اجملتمع د احملاي “ موضواه اقفلاي ”تسليل ترية تشفية
اخلط احلضلي اجلديدة صوب بقيأل أإلداا اقتشمي املستدام  “.استملد املش ع اقع م يف اجلاس د اقع م اقث قث
اقلا ع اقس ع اقث مش  ،اقيت اقدد ااى اقتوايل يف صب ح عد ظهل يوي اقثال ء  28أاير/م يو ،عد ظهل يوي
اخلميس 30 ،أاير/م يو ،صب ح يوي اجلمع  31 ،أاير/م يو  ،HSP/HA/1/10( 2019امللفأل اقلا ل) .ميلم الطالع
ااى إلة اقبي اند يف املوعل اق بلي ملوام األمم املتحدة ااى اقلا طhttps://unhabitat.org/key-messages-speeches- :
.media/
ابء  -احللارات السرتاتيجيم ا تفمعليم ا رفيعم املستلى
 -40اختة اقيوي اقث قث مم اقد رة ،األر ع ء  29أاير/م يو  ،2019شلم زء تف ااي رفيل املستوى أتقم مم
احلوار ن املوضوع اخل ص قاد رة األ ىل” ،ال تل ر مم أ م بسني نواي احلي ة يف املدن اجملتمع د احملاي “.
ش رك يف اققسم األ ن مم اجلزء اقتف ااي اقلفيل املستوى رايس يشي  ،اقسيد يشي ات؛ رايس شوب اقسولان ،اقسيد
ساف ري مي رلين؛ رايس اثراء فيجي ،اقسيد فلانك ابيشيم رام ؛ رايس اثراء اقيمم اقسيد معني ابد املاك سعيد.
عد ذقك اقدد ثالث حواراد اسرتاتيجي تف ااي رفيع املستوى ،األ ن زء ام اقسي س اقع م تش ن موضوع ”هتيئ
يئ مواتي قال تل ر“ ،اقث ين ام املدن اجملتمع د تش ن موضوع ”اقتشفية اق لا د املم رس د اجليدة“ ،اقث قث
زء ققط ع األام ن تش ن موضوع ”الستثم ر يف ال تل ر احلضلي“ ( ،HSP/HA/1/10امللفأل اخل مس).

سمجعما  -اخلطم السرتاتيجيم
جدول األعممل)

م األمم املتحدة لمستلطنمت ا بشريم لفرتة ( 2025 - 2020ا بند  14من

 -41الضن املديلة اقتشفيةي اقبشد يف اجلاس اقع م اقث قث  ،فو هن النتب ىل م ل ع اخلط السرتاتيجي قافرتة
 ،(HSP/HA/1/7) 2025-2020اقةي ن معل ض ا ااى اجلمعي قاشظل فيه احتم ن ااتم ل  ،أش رد ىل أن
م ل ع اخلط أيدته جلش املمثاني اقداامني يف ا تم اه اقع لي احل لي اقسبعني ،املعقول يف  6نون األ ن/ليسمرب
.2018
ااتمدد عي موام األمم املتحدة يف استه اقع م اقت سع اقيت اقدد عد ظهل يوي اجلمع 31
-42
أاير/م يو  ،2019اققلار  1/1ن اخلط السرتاتيجي قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي قافرتة -2020
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 ،(HSP/HA/1/Res.1) 2023اقةي خفضن مبو به فرتة اخلط السرتاتيجي مم سن ىل أر ل سشواد قلي تتواءي
مل تت ل ل راد عي موام األمم املتحدة.

اثمنما  -جدول األعممل املؤقت وغري ذ ك من ا رتتيبمت املتعلقم اب دورة ا ثمنيم جلمعيم مل م األمم املتحدة (ا بند
 15من جدول األعممل)
ااتمدد عي موام األمم املتحدة يف استه اقع م اقت سع اقيت اقدد عد ظهل يوي اجلمع 31
-43
أاير/م يو  ،2019املقلر  3/1ن تلتيب د النتق ن ىل إليلم لاري ديد قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د
اقب لي  ،اقةي يتضمم د ن األام ن املؤعن اقرتتيب د األخلى قاد رة اقث ني قاجمعي (انظل امللفأل اقث ين).

اتسعما  -اعتممد نتم ا دورة
 -44ااتمدد عي موام األمم املتحدة ،يف استه اقع م اقت سع اقيت اقدد عد ظهل يوي اجلمع 31
أاير/م يو  ،2019توافأل اآلراء ،ا االن اقواثاري املعشون ’’ال تل ر مم أ م بسني نواي احلي ة يف املدن اجملتمع د
احملاي  :اقتعجيم تشفية اخلط احلضلي اجلديدة حنو بقيأل أإلداا اقتشمي املستدام ‘‘ ،إلو مت ح يف اقوثيق
.HSP/HA/1/HLS.1
ااتمدد عي موام األمم املتحدة ،يف استه اقع م اقت سع اقيت اقدد عد ظهل يوي اجلمع 31
-45
أاير/م يو  ،2019توافأل اآلراء ،مخس علاراد مقلرا احدا .تلل فلالى اققلاراد يف اقو األ –HSP/HA/1/Res.1
 ،HSP/HA/1/Res.5إلي مت ح ااى املوعل اق بلي جلمعي موام األمم املتحدة ،ىل نب املقلر  .3/1يستشسخ
املقلر  3/1يف امللفأل اقث ين هلةا اقتقليل.
اققلار

اقعشوان

1/1

اخلط السرتاتيجي قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي قافرتة 2023-2020
ن املدن املستوطش د اقب لي األ ثل أم انا

2/1

مب لئ تو يهي ااى نط ق مشظوم األمم املتحدة

3/1

تعزيز ش ء اققدراد مم أ م تشفية اخلط احلضلي اجلديدة األ ع ل احلضلي خلط اقتشمي املستدام قع ي
2030

4/1

بقيأل املس اة ني اجلشسني ام طليأل امم لانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي مم أ م لام
جي ل مدن مستوطش د لي ش ما قاجميل آمش ع لرة ااى اقصمول مستدام

14/18

5/1

تعزيز اقل ا ط احلضلي اقليفي مم أ م احلضلن املستوطش د اقب لي املستدام

املقلر

اقعشوان

3/1

تلتيب د النتق ن ىل إليلم لاري ديد قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي
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اقب ااتم ل املقلر اققلاراد ،ألىل ممثم اقولايد املتحدة بي ن طاب لرا ه يف حمض ر ر ر ر ررل أام ن اقد رة
-46
) . (HSP/HA/1/10ميرلررم الطررالع اراررى اقرب ري ر ر ر ن يف املرروعررل اق ر ر ر ر ر ر رب رلرري ملرروا ر ر ررم األمررم املرت رح ر ر رردة اراررى اقرلا ررط:
.https://unhabitat.org/key-messages-speeches-media/
ألىل بي اند أيض ا ممثاو م مم تل ي  ،يشي  ،وست ريل  ،الب ل األ ر يب ،ند نيسي  ،مال ي،
-47
اقشيجل ،ثيو ي .

عمشرا -

اعتممد تقرير ا دورة وتقرير الجتممع األول لمجلس ا تنفيذي (ا بند  16من جدول األعممل)

 -48ااتمدد عي موام األمم املتحدة ،يف استه اقع م اقت سع اقيت اقدد عد ظهل يوي اجلمع 31
أاير/م يو  ،2019حمضل أام ن اقد رة تقليل اجملاس اقتشفيةي ملوام األمم املتحدة ام أام ن ا تم اه األ ن ااى
أس س امل ريل اقيت لى تعميمه  ،ااى أس س أن يضطال املقلر إب م هل ضعه يف صيغته اقشه اي ابقتع ن مل
األم ن .
ألىل ممثم األر شتني ،اقةي بدث ابسم األر شتني ،ابراغواي ،اقربااثيم ،ري  ،شياي ،غواتيم ل شدا،
-49
وست ريل  ،وقومبي  ،األاض ء يف جمموا قيم  ،بي ن طاب لرا ه يف حمضل أام ن اقد رة ).(HSP/HA/1/10
ميلم الطالع ااى اقبي ن يف املوعل اق بلي ملوام األمم املتحدة ااى اقلا طhttps://unhabitat.org/key-messages- :
.speeches-media/
ألىل ممثم هوري فشز يال اقبوقيف ري بي ن أيض ا ،طاب لرا ه يف حمضل أام ن اقد رة ).(HSP/HA/1/10
-50
ميلم الطالع ااى اقبي ن يف املوعل اق بلي ملوام األمم املتحدة ااى اقلا طhttps://unhabitat.org/key-messages- :
.speeches-media/
ألقن ممثا اقولايد املتحدة بي ن لام ا قابي ن اقةي ألىل ه ممثم األر شتني ،طابن ض ف ادإل ىل
-51
ع ام املوععني ااى ذقك اقبي ن.

حمدي عشر  -مسم م أخرى (ا بند  17من جدول األعممل)
-52

مل تش عش أي مس ام أخلى.

اثين عشر  -اختتمم ا دورة (ا بند  18من جدول األعممل)
-53
.2019
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املرفق األول
املقررات ا يت اعتمدهتم مجعيم مل م األمم املتحدة يف دورهتم األوىل

()1

اققلار

اقعشوان

1/1

اخلط السرتاتيجي قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي قافرتة 2023 - 2020
)(HSP/HA/1/Res.1

2/1

املب لئ اقتو يهي ااى نط ق مشظوم األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي
اقب لي األ ثل

3/1

أم انا )(HSP/HA/1/Res.2

تعزيز ش ء اققدراد مم أ م تشفية اخلط احلضلي اجلديدة األ ع ل احلضلي خلط اقتشمي املستدام
قع ي 2030

4/1

ن املدن املستوطش د

)(HSP/HA/1/Res.3

بقيأل املس اة ني اجلشسني ام طليأل امم لانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي مم أ م لام
جي ل مدن مستوطش د

لي ش ما قاجميل آمش

ع لرة ااى اقصمول مستدام

)(HSP/HA/1/Res.4

5/1

تعزيز اقل ا ط احلضلي اقليفي مم أ م اقتحضل املستداي املستوطش د اقب لي

املقلر

اقعشوان

1/1

اقشظ ي اقداخاي جلمعي موام األمم املتحدة

2/1

اقشظ ي اقداخاي قامجاس اقتشفيةي ملوام األمم املتحدة

3/1

تلتيب د النتق ن ىل إليلم لاري ديد قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي

)(HSP/HA/1/Res.5

)(HSP/HA/1/HLS.2
)(HSP/HA/1/HLS.3

ا االن
ا االن اقواثاري اقص لر ام عي موام األمم املتحدة يف ل رهت األ ىل’’ :ال تل ر مم أ م بسني نواي احلي ة يف املدن
اجملتمع د احملاي  :اقتعجيم تشفية اخلط احلضلي اجلديدة ابجت بقيأل أإلداا اقتشمي املستدام

‘‘)(HSP/HA/1/HLS.1

_________________

( )1تص ر ر ر ر ر رردر اققلاراد اقيت اختةهت عي موام األمم املتحدة ا االن اقواثاري اقةي ااتمدته يف ل رهت األ ىل وصر ر ر ر ررفه األ
مسر ر ر ر ر ر ررتقا ابقلمز احملدل أاال قلم مشه  .ااتمدد اجلمعي يف مقلرإل  1/1اقشظ ي اقداخاي جلمعي موام األمم املتحدة،
يلل يف ملفأل ذقررك املقلر .ررةقررك أعلد اجلمعير اقشظر ي اقررداخاي قامجاس اقتشفيررةي يف مقلرإلر  ،2/1يلل يف ملفأل ذقررك
املقلر .يصرردر ال املقلريم وصررفهم ثيقتني مشفصرراتني ابقلمز احملدل أاال قلم مشهم  .يلل املقلر  ،3/1اقةي ااتمدته
عي ر ر موار ررم األمم املتحر رردة يف ل رهت ر ر األ ىل ،يف امللفأل اقث ر ر ين هلر ررةا اقتقليل يف امللفأل اقثر ر ين حملضر ر ر ر ررل أامر ر ن اقر ررد رة
).(HSP/HA/1/10
16/18

19-11887

A/74/8

املرفق ا ثمين
املقرر ا ذي اعتمدته مجعيم مل م األمم املتحدة يف دورهتم األوىل
املقرر  :1/3ترتيبمت النتقمل إىل هيكم إداري جديد

م األمم املتحدة لمستلطنمت ا بشريم

ن عي املوام األمم املتحدة،
ذ أتخة يف ااتب رإل علار اجلمعي اقع م  ،239/73اقةي أيدد فيه اجلمعي اقع م اقشت اج اقتوصي د ن
تغيري إليلم لارة لانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي (موام األمم املتحدة) اقيت عدمه اقفليأل اقع مم املفتوح
اقعضوي اقةي أن رايس جلش املمثاني اقداامني قدى موام األمم املتحدة امالا قلار اجلمعي اقع م ،226/72
علرد حم جماس لارة موام األمم املتحدة وصفه إليئ فلاي ات ع قاجمعي اقع م الستع ض اشه جبمعي موام
األمم املتحدة،
ذ أتخة يف ااتب رإل أيض ا علار اجلمعي اقع م  ،226/67اقةي لان فيه اجلمعي اقع م اقصش ليأل اقربامج
ىل تشفية أي تغيرياد لاثم ملواءم ل راد اقتخطيط فيه  ،مل الستعلاض اق مم قاسي س د اقةي جيلى م أر ل
سشواد ،شجعن اقو لد املتخصص اقت ع ملشظوم األمم املتحدة ااى تشفية إلة اقتغيرياد،
 - 1تقلر أن تلون تواريخ انعق ل ل رهت اقث ني مم  5ىل  9حزيلان/يونيه 2023؛
 - 2تسام أبمهي مواءم اقد راد اقتخطيطي ملوام األمم املتحدة مل الستعلاض اق مم قاسي س د اقةي
جيلي م أر ل سشواد ،يف ضوء اهليلم ا لاري اجلديد ملوام األمم املتحدة تقلر أن تواصم اقشظل يف أفضم اقسبم
قتحقيأل إلة املواءم ؛
 - 3تقلر أن يبقى أاض ء ملتب اقد رة األ ىل جلمعي موام األمم املتحدة يف مش صبهم حىت اجلاس
اخلت مي قاد رة اقث ني قاجمعي  ،اشدم جتلى انتخ ابد لختي ر أاض ء ملتب اقد رة اقث قث قاجمعي ؛
 - 4تقلر أيض ا أن يتسام اجملاس اقتشفيةي ملوام األمم املتحدة ،صورة استثش اي  ،تقليل ا ي  2019ام
اخلط السرتاتيجي ملوام األمم املتحدة قل مم ل رة 2019-2014؛
 - 5تقلر ةقك ،ااى أس س استثش اي ،أن تعهد ىل اجملاس اقتشفيةي مبواصا املش ع د ن ضل
سي س موام األمم املتحدة شلاك أصح ب املصاح النته ء يف أسلع عن مملم ،ااى اقشحو اقةي طابه جماس
ا لارة يف علار  ،7/26غي تطبيقه ااى حنو مؤعن ااى أس س توافأل اآلراء ،أن تقدي م ل ع اقسي س قاشظل فيه
احتم ن املوافق اايه مم نب عي موام األمم املتحدة يف ل رهت اقث ني ؛
 - 6تقلر حم اقفليأل اقع مم املعح ابقربانمج امليزاني  ،اقةي أن ته رمسي ا جلش املمثاني اقداامني يف ا تم اه
اقع لي اقس ل اخلمسني فق ا ققلار جماس ا لارة 7/25؛
 - 7تقلر أيض ا أن يلون د ن األام ن املؤعن قد رهت اقث ني ااى اقشحو اقت يل:
 - 1افتت ح اقد رة.
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 - 2علار د ن األام ن.
 - 3تقليل رايس جلش املمثاني اقداامني.
-4

األ تفويض املمثاني.

 - 5انتخ ب أاض ء اجملاس اقتشفيةي.
 - 6ااتم ل تقليل اجملاس اقتشفيةي.
 - 7أن ط لانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي  ،مب يف ذقك مس ام اقتشسيأل.
 - 8استعلاض اقتقدي احمللاث يف تشفية اخلط احلضلي اجلديدة خط اقتشمي املستدام قع ي .2030
 - 9اقتق ريل ام املشتدى احلضلي اقع ملي.
 - 10احلوار

ن املوضوع اخل ص قاد رة اقث ني جلمعي موام األمم املتحدة.

 - 11اخلط السرتاتيجي قربانمج األمم املتحدة قامستوطش د اقب لي قافرتة .2027-2024
 - 12ااتم ل تقليل عي موام األمم املتحدة.
 - 13د ن األام ن املؤعن غري ذقك مم اقرتتيب د املتعاق ابقد رة اقث قث جلمعي موام األمم
املتحدة.
 - 14انتخ ب أاض ء امللتب.
 - 15مس ام أخلى.
 - 16اختت ي اقد رة.
_____________
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