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 الدورة التاسعة والستون
    من جدول األعمال 02البند 

ــا          ــ  ال  ــاؤمت مــمم  األمــم املتحــدة لامســتو نامل الباــ ينة  املوؤ ــن ات تنفي
 املتحدة  وتعزينز ب ااممت األمم املتحدة لامستو نامل البا ينة  موؤ  األمم

  
 تق ين  الاجنة ال ااية  

 
  سنغافورة  تامالسيد بورغ تسيني  املقرر:

  
 مقدمة -أواًل  

بناء عاى توصية املكتـ،  رـ رمل اجلمعيـة العامـة  س جاسـتعا العامـة ال اايـة  املعقـو ة          - 1
ــبتم   11 س ــا التاســعة والســتني البنــد       0212أيناول/س   أن تــدريف س جــدول أعمــال  ورا

زينـز ب اـاممت   تنفين اتاؤمت ممم  األمم املتحدة لامستو نامل الباـ ينة  املوؤـ  ال ـا   وتع   ”املعنون 
   وأن حتياه إىل الاجنة ال ااية.“األمم املتحدة لامستو نامل البا ينة  موؤ  األمم املتحدة 

  املعقـــو ة  03و  02ورد اظــ مل الاجنــة ال ااية فــي البند فـــي جاسااـــا التاسـعة و     - 0
. 0212 كـااون األول/ ينسـم    11تا ينن ال ا /اوفم  و  5تا ينن األول/أكتوب  و  12س 

ــا     ــ  أج ا ـــة ال ــ   ســ   لامناراـ ــوجزة  امل ال ــاة      اللجنةة وين ـــي املاجــ  امل ــد فـ ـــ ن البن باـ
 A/C.2/69/SR.9  وينوجَّــــه النظــــــ  أينًــــًا إىل املناراــــة العامــــة الــ  أج اــا       03و  02و . 

ـــا ال ـــن    الاجنــة س جاسااـ ـــ ة مـ ـــي الفتـ ـــى السا ســة  املعقــو ة فـــ ــة إل ـــى  7 ااي ـــن  1إلـ تا ينــ
  .A/C.2/69/SR.2-6األول/أكتوب   ااظ  

 ولانظ  س هنا البند  كاات الوثاؤق التالية مع وجة عاى الاجنة: - 0

http://undocs.org/ar/A/C.2/69/SR.9
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/SR.2-6
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ن اتاؤمت ممم  األمم املتحـدة لامسـتو نامل الباـ ينة    تق ين  األمني العام عن تنفي  أ  
 املوؤــ  ال ــا   وتعزينــز ب اــاممت األمــم املتحــدة لامســتو نامل الباــ ينة  موؤــ  األمــم املتحــدة     

 A/69/298؛  
ق جلـدول أعمـال   منك ة من األمني العام حيي  هبا التق ين  املتعاق بالتنفين املنس  ب  
  ؛A/69/343املوؤ   
موجعة إىل األمـني العـام مـن املم ـ       0212أيناول/سبتم   17رسالة ممرخة   يف  

الداؤم لبنن لدى األمم املتحدة  حيي  هبا اإلعالن الوزاري املعتمد س االجتماع الـوزاري املعـ    
ينـدة لبنـاء القـدرامل اإلاتاجيـة س أرـ  الباـدان اـوًا  املعقـو  س كوتواـو  بـنن            بالا اكامل اجلد

  ؛A/69/392  0212موز/ينوليه  01إىل  03الفت ة من  س
موجعـة إىل األمـني العـام مـن      0212تا ينن األول/أكتـوب    3رسالة ممرخة      

بـنن لـدى األمـم املتحـدة  حييـ  هبـا اإلعـالن الـوزاري الـني اعتمـدل وزراء أرـ             املم   الداؤم ل
  .A/C.2/69/2  0212أيناول/سبتم   02البادان اوا س اجتماععم السنوي املعقو  س 

ـــة   - 2 ـــي اجلاســ ــو ة س 1وفــ ــوب   أ   12  املعقـ ــ ينن األول/أكتـ ــني  تاـ ــدين  التنفيـ ىل املـ
ل اامــمت األمم املتحــدة لامستو نــامل البا ينــة  موؤـ  األمـــم املتحـــدة  ببيـان اسـتعال  عـن      

  . A/C.2/69/SR.9  ينق الفيدينو من اريويب  ااظ  
 

 A/C.2/69/L.62و  A/C.2/69/L.15النظ  س ما وعي الق ارينن  –ثاايًا  
تاــــ ينن ال ــــا /اوفم   رــــام ي ــــ   ولــــة بوليفيــــا   5  املعقــــو ة س 02س اجلاســــة  - 5

وال ـني    77 ًـاء مموعـة الــ   القوميامل  باسم الـدول األعًـاء س األمـم املتحـدة أع     املتعد ة
تنفيـــن اتـــاؤمت مـــمم  األمـــم املتحـــدة لامســـتو نامل الباـــ ينة ”بعـــ ش ماـــ وع رـــ ار بعنـــوان 

‘‘ ال ـا   وتعزينـز ب اـاممت األمـم املتحـدة لامسـتو نامل الباـ ينة  موؤـ  األمـم املتحـدة             املوؤ 
 A/C.2/69/L.15   :فيما يناي ا ه 

 إن اجلمعي  العام ،” 
إىل اتاؤمت ممم  األمم املتحدة لامستو نامل الباـ ينة ومـمم  األمـم املتحـدة      إذ تشري’’ 

 ال ا  لامستو نامل البا ينة  املوؤ  ال ا   
إىل ر ارامل اجلمعية العامة املتعاقة بتنفين اتاؤمت مـمم  األمـم املتحـدة     وإذ تشري أيضًا’’ 

ــاممت األمــم املتحــدة لامســتو نامل الباــ ينة     لامســتو نامل  ــز ب ا ــا   وتعزين ــ  ال  الباــ ينة  املوؤ
 موؤ  األمم املتحدة  ور ارامل اجملاس االرت ا ي واالجتماعي ومق راتـه  امل ال ـاة بالتنفيـن    

 املنسق جلدول أعمال املوؤ  

http://undocs.org/ar/A/69/298
http://undocs.org/ar/A/69/343
http://undocs.org/ar/A/69/392
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/2
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/SR.9
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.15
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.62
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.15
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ــ ار اجملاــس االرت ــا ي واالجتمــاعي    وإذ تشةةري لةة ل  ’’  املــمر   0212/02إىل ر
الـني اذـنل اجملاـس باـ ن املسـتو نامل الباـ ينة  س  ورتـه املوجـوعية          0212وز/ينوليه م 05
  0212لعام 

ــا  وإذ تشةةةةري’’  ــمر   22/027إىل ر ارااــ ــم    01املــ ــااون األول/ ينســ  0221كــ
ــمر   25/125 و ــم    02املـ ــااون األول/ ينسـ ــمر   22/027و  0212كـ ــااون  00املـ كـ

 23/001و  0210كــااون األول/ ينســم   01املــمر   27/012و  0211األول/ ينســم  
  الـ  تتنـاول فيعـا مسـ لة عقـد مـمم  ثالـ  ل مـم         0210كـااون األول/ ينسـم     07املمر  

 با ن اإلسكان والتنمية احلً ينة املستدامة  املوؤ  ال ال    0212املتحدة س عام 
ملــمم  األمــم ‘ إليــهاملســتقب  الــني ا ــبو ’الوثيقــة ااتاميــة املعنواــة  وإذ تعيةةت تيليةةت’’ 

 00إىل  02املتحدة لاتنمية املستدامة الـني عقـد س رينـو  ي جـااريو  ال ازينـ  س الفتـ ة مـن        
ــه  ــن  0210حزين ان/ينواي ــ امل م ــدن واملســتو نامل   107إىل  102  وخباصــة الفق ــة بامل املتعاق

ريــام الباــ ينة املســتدامة  الــ  تعتــ  املــدن و كــامل لانمــو االرت ــا ي  كــن أن تســعم س          
متمعامل مستدامة ارت ا ينًا واجتماعيًا وبيئيـًا مـم مـا أنحسـن ذاياعـا وتاوين هـا باـ   منـعا         

 اتباع هنمت متكاماة س ذاياعا وإ ارة شموهنا 
ســــانبول اكــــبري الــــني أنحــــ ز س تنفيــــن إعــــالن ب اــــه رلــــم التقــــدم ال وإذ تقةةةر ’’ 
الــحت حتــدينامل م ــ  التوســ  املســتو نامل الباــ ينة وجــدول أعمــال املوؤــ   مــا زالــت هن  باــ ن

احلً ي الس ين  س أرجـاء عدينـدة مـن العـان النـامي  واسـتم ار ارتفـاع عـد  سـكان األحيـاء           
احلًــ ينة الفقــرية س العــان  وتعــ ش املســتو نامل الباــ ينة ل ثــار الســابية النا ــة عــن تــدهور  

هااشـة املسـتو نامل   البيئة  مبا س  لحت تغري املنا  والت ح  وفقدان التنوع البيولوجي وتزاينـد  
 احلً ينة س مواجعة الكوارث الابيعية والكوارث النا ة عن األاااة البا ينة 

لامنتـدى احلًـ ي العـاملي وتسـاأم ب اـه أبـ ز وفـ  عـاملي          وإذ تكرر تيليت دعمهةا ’’ 
ــة        ــة لــري احلكومي ــة واجلعــامل املعني ــامل املاي ــا ة احلكوم ــ ري السياســامل ور ــني مق لاتحــاور ب

مارسني س ميدان املستو نامل البا ينة  وإ  تع ب عن تقـدين ها الستًـافة حكومـة    واا اء امل
  0212ايسـان/أب ين    11إىل  5كولومبيا ومديننة ِمدينني  ورة املنتدى السـابعة س الفتـ ة مـن    

 بادًا  122شخص من أزيند من  00 222ال  حً ها أك   من 
  ال   ابت فيعا اجلمعيـة  23/001من ر ار اجلمعية العامة  1إىل الفق ة  وإذ تشري’’ 

العامة إىل األمني العام لاممم  أن ينستعني س العماية التحًريينة لاموؤ  ال ال  خب امل منظومـة  
األمــم املتحــدة را بــة  مبــا س  لــحت الاجــان اإلرايميــة وســاؤ  املنظمــامل الدوليــة واإلرايميــة           

 اإلرايمية املعنية  و ون
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م الــدول األعًــاء واجلعــو  الــ  تبــناا س ســبي  التــ وينمت  إىل التــزا وإذ تشةةري أيضةةًا’’ 
 التباع هنمت متكام  س ذايط وبناء مدن ومستو نامل حً ينة مستدامة 

عاــى أةيــة ماــاركة  يــ  اجلعــامل املعنيــة  مبــا فيعــا الســااامل املايــة     وإذ تشةةتد’’ 
 امة ااا  واس  س النعوش بالتوس  احلً ي املستدام واملستو نامل املستد عاى

بتق ينــ  األمــني العــام عــن التنفيــن املنســق جلــدول أعمــال املوؤــ     حتةةيع علمةةًا - 1’’ 
وتق ين  األمني العام عن تنفين اتاؤمت ممم  األمـم املتحـدة لامسـتو نامل الباـ ينة  املوؤـ  ال ـا         

 وتعزينز ب ااممت األمم املتحدة لامستو نامل البا ينة  موؤ  األمم املتحدة ؛
بتق ينــ  الاجنـــة التحًـــريينة ملــمم  األمـــم املتحـــدة املعـــ     أيضةةةًا حتةةيع علمةةةاً  - 0’’ 

باإلســكان والتنميــة احلًــ ينة املســتدامة  املوؤــ  ال الــ   عــن  وراــا األوىل  وتمينــد توصــيتعا    
 ؛0215ايسان/أب ين   12إىل  12ُتعقد الدورة ال ااية لاجنة التحًريينة س الفت ة من  ب ن

الـني رحبـت فيـه اجلمعيـة العامـة بتق ينـ  الف ينـق         23/021إىل ر ارهـا   تشري - 0’’ 
العام  املفتوح باب العًوينة املع  ب هداف التنمية املستدامة ور رمل أن ينكون مقتـ ح الف ينـق   
العامــ  هــو األســاي ال ؤيســي الــني ينســتند إليــه س إ مــايف أهــداف التنميــة املســتدامة س خاــة 

ملتحـدة إىل مواصـاة مسـاةته س وجـ  خاـة        وايـ، مبوؤـ  األمـم ا   0215التنمية ملا بعد عام 
 من أج  تقدمي ماورة خ اؤه با ن التوس  احلً ي املستدام؛ 0215التنمية ملا بعد عام 

عاــى إينــالء االعتبــار املناســ، لاتوســ  احلًــ ي املســتدام    تواصةةا الجشةةجي  - 2’’ 
 ؛0215إعدا  خاة التنمية ملا بعد عام  عند

  وبـالنظ   0212قمـة املعـ  باملنـا  س أيناول/سـبتم      ااعقـا  مـمم  ال   تالحظ - 5’’ 
إىل أةية املدن س التخفيف من آثار تغري املنا  والتكيـف مععـا  تسـاأم بالـدور ال ؤيسـي الـني       

ــدعم املقــدم مــن املــدن والُعمــد بواســاة       ــ  األمــم املتحــدة س تنســيق ال ــه موؤ ــا  ”ينقــوم ب مي 
ن أن تعو  عاى البادان النامية بفواؤد سـ ينعة  وتاـج      وس بدء تنفين ال اممت ال   ك“الُعمد

 الدول األعًاء عاى  عم هنل املبا رامل؛
بعــ ش حكومــة إكــوا ور استًــافة املــمم   وتقــ ر أن يُنعقــد املــمم      ترحةة  - 2’’ 

 ؛0212كيتو  س الفت ة من ___ إىل ___  س
ســتني  أن ينتــ لف املــمم  مــن ســت جاســامل عامــة  عاــى أســاي جا        تقةةرر - 7’’ 

اليوم  وست جاسامل ماؤدة مستدين ة رفيعة املستوى ُتعقـد س ورـت متـزامن مـ  اجلاسـامل       س
العامة  عدا خالل اجلاستني العامتني االفتتاحية وااتامية  وُتعقد أجزاء خاصة باجلعـامل املعنيـة   
املتعــد ة واجتماعــامل جاابيــة ومناســبامل أخــ ى خــالل افــس ســاعامل ااعقــا  اجلاســة العامــة    

 مل املاؤدة املستدين ة  وستاك  جزءًا رمسيًا من املمم ؛وجاسا
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ــوخى مــن املــمم     27/012إىل مــا جــاء س ر ارهــا   تشةةري - 3’’  باــ ن ااــدف املت
واتاؤجه  وتق ر أن ُتعقد الدورة ال ال ة لاجنة التحًـريينة س ____  ملـدة ةسـة أينـام  خـالل      

ــة الســبعني س شــع ي ايســان/أب ين      ــة العام ــاينو  ورة اجلمعي ــال  0212وأينار/م ــام األعم   إلم
 التحًريينة لاممم ؛

ــمم        تشةةةتد - 1’’  ــريينة لامـ ــة التحًـ ــني العمايـ ــال بـ ــيق الفعـ ــ ورة التنسـ ــى جـ عاـ
بغـ ش اعتمـا  خاـة التنميـة      0215واالستعدا امل ملمم  القمة املق ر عقـدل س أيناول/سـبتم    

تكـ ار اجلعـو  إىل أ ح حـد        و لحت من أج  تعزينز االتسا  والتقاي  من0215ملا بعد عام 
وتـــدعو مكتـــ، الاجنـــة التحًـــريينة إىل إعـــدا  ماـــ وع الوثيقـــة ااتاميـــة لامـــمم   اســـتنا ًا    

املساةامل املستمدة من املااورامل اإلرايمية واملواجيعية الواسعة الناا  بني  ي  اجلعـامل   إىل
 ؛0212كااون ال ا /ينناين   15املعنية  وتعميمعا س موعد ال ينتجاوز 

الدول األعًـاء عاـى املاـاركة عاـى أعاـى مسـتوى سياسـي يكـن          تشج  - 12’’ 
الاجنة التحًريينة واملمم  افسه  وإينالء االعتبار املناس، لوج  خاة حًـ ينة جدينـدة عاـى     س

 املستوى الو   واإلرايمي واملاي وااللتزام ب سم معاملعا م   ي  اجلعامل املعنية؛
ــ ار م تشةةةةري - 11’’  ــدة   إىل رــ ــم املتحــ ــ  األمــ ــس إ ارة موؤــ ــمر   02/12اــ املــ

باـــ ن مـــا يناـــزم لاعمايـــة التحًـــريينة ملـــمم  األمـــم املتحـــدة املعـــ    0210ايســـان/أب ين   11
باإلسكان والتنمية احلً ينة املستدامة  املوؤ  ال ال   من مساةامل وسـب   عـم  ـ، تقـد عا     

ني العام  س هنا ال د   أن ينوف  الـدعم  من خالل امليزااية العا ينة والت عامل  وتاا، إىل األم
 الكاس خالل فت ة السنتني لاموؤ  ال ال   و لحت بغية ت مني أساي متني من املوار  لاممم ؛

مـــن عـــدم تـــوف  أي أمـــوال ملاـــاركة الباـــدان الناميـــة  تعةةةرن عةةةق القلةةة  - 10’’ 
 الدورة األوىل لاجنة التحًريينة لاموؤ  ال ال ؛ س

األعًـاء واجلعـامل الدوليـة وال ناؤيـة املاوـة  وكـنلحت القاـاع         الـدول  حتث - 10’’ 
اااص واملمسسامل املالية عاى مواصاة  عـم األعمـال التحًـريينة ملـمم  املوؤـ  ال الـ  اجلارينـة        
عاى ك  من ال عيد الو   واإلرايمي والعاملي بالت ع لا ندو  االسـتئما  لاموؤـ  ال الـ      

ناميـة س اجتماعـامل الاجنـة التحًـريينة وس املـمم  افسـه  وفقـًا        و عم مااركة ي اي البادان ال
 ؛27/012من الق ار  10ألحكام الفق ة 

اجلعـــامل املاوـــة الدوليـــة وال ناؤيـــة وكـــنلحت القاـــاع ااـــاص  حتةةةث أيضةةةًا - 12’’ 
واملمسسامل املالية واملمسسامل واجلعامل املاوة األخ ى القا رة عاى  عم األعمال التحًـريينة  

ــة س اجتماعــامل      لامــمم  ــدان النامي ــي البا ــالت ع لا ــندو  االســتئما  و عــم ماــاركة ي ا ب
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الاجنة التحًريينة وس املمم  افسه  وال سيما لًمان تـواف  األمـوال الالزمـة ملاـاركة الباـدان      
 النامية مااركة فعالة س الدورة ال ااية لاجنة التحًريينة؛

أن ينواصـ  االسـتعااة س العمايـة التحًـريينة     إىل األمني العام لامـمم    تطل  - 15’’ 
لاموؤــ  ال الــ  خبــ امل منظومــة األمــم املتحــدة را بــة  مبــا س  لــحت الاجــان اإلرايميــة وســاؤ     
 املنظمامل الدولية واإلرايمية و ون اإلرايمية املعنية  و لحت بغ ش مواصاة تدعيم أمااة املمم ؛

ــدول األعًــاء إىل جــمان أن تاــا   هتيةة  - 12’’  ــ    بال ــة و ي ــامل املاي رك احلكوم
اجلعامل املعنية األخ ى مااركة فعالـة س العمايـة التحًـريينة وس املـمم  افسـه  والقيـام  ماـة        
أمور منعا اإلس اع س إعدا  التقارين  الو نية لاموؤـ  ال الـ  وتقـد عا إىل أمااـة املوؤـ  ال الـ        

 ؛0212س أج  ال ينتعدى كااون األول/ ينسم  
بالـدول األعًـاء إىل مواصـاة جعـ  املناراـامل املتعاقـة باملوؤـ          أيضةاً  ي هت - 17’’ 

ــة        ــة لامــمم امل الوزارين ــدورامل العا ين ــ  ال ــة املقــ رة  م  ــ  جــزءًا مــن اجتماعااــا اإلرايمي ال ال
اإلرايمية املعنيـة باإلسـكان والتنميـة احلًـ ينة وسـاؤ  االجتماعـامل احلكوميـة الدوليـة اإلرايميـة          

 تيسريًا لتقدمي اإلسعامامل اإلرايمية س العماية التحًريينة لاممم ؛ املعنية باملوجوع 
ــة     تقةةةرر - 13’’  ــري احلكوميـ ــامل لـ ــية واملنظمـ ــامل ال ؤيسـ ــى اجملموعـ ــه  ـــ، عاـ أاـ
ــا      امل ــاعي  أن تســــج   أمساءهــ ــا ي واالجتمــ ــاري لــــدى اجملاــــس االرت ــ ــز االستاــ امل كــ
 املااركة؛ أج  من

امل لري احلكومية ال  ليس اا م كز استاـاري  أاه  وز لامنظم أيضًا تقرر - 11’’ 
لدى اجملاس االرت ا ي واالجتمـاعي وتـو ح حًـور املـمم  واإلسـعام س أعمالـه  والـ  ينت ـ          
عماعا مبوجوع املمم   أن تاارك ب فة م ار، س املمم  وس االجتماعـامل التحًـريينة  وفقـًا    

ــس      ــ ار اجملا ــن ر ــوار ة س اجلــزء الســاب  م ــام ال ــاعي   ل حك  1112/01االرت ــا ي واالجتم
  رهنًا مبوافقة الاجنة التحًريينة س جاسـتعا العامـة  وأاـه يننبغـي     1112موز/ينوليه  05املمر  

مـن النظـام    57انا الق ار أن يُنتخن بتوافق اآلراء م  االحت ام التام ل حكـام الـوار ة س املـا ة    
 الداخاي لاجان الفنية التابعة لامجاس؛

  عاى وو ما أفا  به األمني العام س تق ين ل املقدَّم عمـال  الجقتير م  حظتال - 02’’ 
  أن املناراـامل الـ  جـ مل بـني اجلعـامل املعنيـة الـ  اجتمعـت         23/001بق ار اجلمعية العامـة  

الـدورة السـابعة لامنتــدى احلًـ ي العــاملي كااـت  س  اــة أمـور  مب ابــة مسـاةة هامــة س        س
أنر  س تاحت املناراامل ب ن املوؤ  ال ال  ف صة ف يندة لوجـ  خاـة حًـ ينة     املوؤ  ال ال   وأاه

جديندة بوسععا أن تسعم س تسخري التوس  احلًـ ي كقـوة إ ابيـة ل جيـال احلاليـة واملقباـة        
 وس تعزينز السعي من أج  حتقيق اإلا اف وال خاء لاجمي ؛



A/69/469 
 

 

14-67139 7/17 

 

ــالعالن ِمــدينني  الــني اعُتمــد س الــد     علمةةًا حتةةيع - 01’’  ورة الســابعة لامنتــدى  ب
احلًـــ ي العـــاملي  والـــني جـــدم مل فيـــه احلكومـــامل والقاـــاع ااـــاص واملنظمـــامل الدوليـــة  
واألوســاا األكا  يــة واملعنــيني واجملتمــ  املــد  واجلعــامل الفاعاــة االجتماعيــة األخــ ى ت كيــد 

 أةية املدن س حتقيق التنمية املستدامة؛
إ رايف الـدورة ال امنـة لامنتـدى احلًـ ي      األمني العـام لامـمم  عاـى    تشج  - 00’’ 

العاملي س العماية التحًريينة ملمم  املوؤـ  ال الـ  مـن أجـ  تعزينـز املاـاركة الناـاة واملسـاةة         
 الفعالة جلمي  اجلعامل املعنية؛

إىل األمـــني العـــام ل مـــم املتحـــدة أن ينواصـــ   عاـــى أكمـــ  وجـــه  تطلةةة  - 00’’ 
قـدمي كـ  الـدعم املناسـ، إىل األمـني العـام لامـمم  وإىل        حي  الكفـاءة وفعاليـة التكافـة  ت    من

أعمال العماية التحًريينة واملمم   وأن يناج  س الورـت افسـه عاـى تقـدمي أر ـى رـدر يكـن        
 من الدعم املات ك بني الوكاالمل؛

اجلعـــامل املاوـــة الدوليـــة واملمسســـامل املاليـــة إىل اإلســـعام بســـخاء   تةةةتعو - 02’’ 
ــم املتحــد  س ــ  األم ــ       موؤ ــم املتحــدة لاموؤ ــة ملمسســة األم ــا ة الت عــامل املالي ــق زين ة عــن   ين

واملســـتو نامل الباـــ ينة  مبـــا س  لـــحت ال ـــندو  االســـتئما  لاخـــدمامل األساســـية احلًـــ ينة  
وال نا ينق االستئمااية لاتعاون التق   وتـدعو احلكومـامل القـا رة ولريهـا مـن اجلعـامل املعنيـة        

ن التنبم به وإىل زينا ة مساةااا لري املخ  ة لـدعم إ ـا    إىل توفري موين  متعد  السنوامل  ك
ــ ة       ــوار ة س اااــة االســت اتيجية لافت ــدة ال ــامل اجلدين ــن األولوين ــة لتنفي ــدرة اإلجــافية الالزم  الق

  وخاصــة املــدن وتغــري املنــا   واألراجــي والتاــ ينعامل احلًــ ينة  والت ــميم  0212-0211
د ة لامـدن والنقـ  احلًـ ي املسـتدام  وكـنلحت      احلً ي  واالرت ا  احلً ي  والاارـة املتجـ  

 احلد من خما   الكوارث واإلصالح؛
ــ،        تشةةتد - 05’’  ــريويب  وتاا ــم املتحــدة س ا ــ  األم ــ  موؤ ــ  مق ــة مور ــى أةي عا

األمــني العــام أن ينبقــي احتياجــامل موؤــ  األمــم املتحــدة ومكتــ، األمــم املتحــدة س اــريويب   إىل
تقدمي اادمامل الالزمة ملوؤ  األمم املتحدة وأجعـزة األمـم   املوار  ريد االستع اش  ليتسىن  من

 املتحدة وممسسااا األخ ى س اريويب باك  فعال؛
إىل األمني العام أن ينبقي احتياجامل موؤ  األمم املتحـدة مـن املـوار      تطل  - 02’’ 

 ريــد االســتع اش مبــا ينكفــ  مواصــاة بــنل اجلعــو  مــن أجــ  زينــا ة فعاليتــه وكفاءتــه وشــفافيته  
 وحتسني سب  مساءلته س سيا   عم تنفين والينته؛

بــ ن مســموليامل موؤــ  األمــم املتحــدة رــد شــعدمل  عاــى مــ  الســنني    تقةةر - 07’’ 
زينــا ة كــبرية س ااارعــا و رجــة تعقيــدها  وب اــه إجــافة إىل والينتــه األصــاية  زا  الااــ، عاــى 



 A/69/469 

 

8/17 14-67139 

 

ــه مـــن  عـــم فـــ  وتقـــ  لاباـــدان الناميـــة س عـــد  مـــن اجملـــا    مـــا المل اجلدينـــدة املتعاقـــة ينقد مـ
املســتدامة واملســتو نامل الباــ ينة  عاــى النحــو الــوار  س خاتــعا االســت اتيجية لافتــ ة     باملــدن
  وخاصــة املــدن وتغــري املنــا   واألراجــي والتاــ ينعامل احلًــ ينة  والت ــميم  0212-0211

نلحت احلً ي  واالرت ا  احلً ي  والاارة املتجد ة لامدن  والنقـ  احلًـ ي املسـتدام  وكـ    
 احلد من خما   الكوارث واإلصالح؛

ج ورة تزويند موؤ  األمـم املتحـدة بـاملوار  املاليـة املًـمواة والقـارة        تؤلت - 03’’ 
والكافيــة واملتزاينــدة مــن امليزاايــة العا ينــة ل مــم املتحــدة ومــن الت عــامل لكــي ينًــاا  مبعمتــه    

ــ ة     ــه االســت اتيجية لافت ــن خات ــة س تنفي ــة   س ا 0211-0212املتم ا ــت املناســ، وبفعالي لور
وتاا، إىل األمني العام أن ينتناول موجوع ذ يص املوار  الكافية لا ااممت س سـيا  امليزاايـة   

مـن أجـ  متابعـة اااـة االسـت اتيجية لافتـ ة        0217-0212ال اامية املقت حة لفت ة السـنتني  
 ورصدها وتنفينها بفعالية؛ 0212-0211
األعًاء والا كاء س جدول أعمـال املوؤـ  إىل وجـ     الدول  دعوهتا تكرر - 01’’ 

وتنفين سياسامل لاتنمية احلً ينة املستدامة تكفـ  إرامـة مـدن حاجـنة لاجميـ  ينسـو ها العـدل        
وتتــواف  فيعــا مقومــامل ال ــمو  س مواجعــة العــوارش  و لــحت مــ  إينــالء االعتبــار ملســاةامل    

امل النسـاء وأشـد الفئـامل جـعفًا      اجلعامل املعنية كافة وم  الت كيز بوجـه خـاص عاـى احتياجـ    
مبــن فيعــا األ فــال والاــباب واملســنون واألشــخاص  وو اإلعارــة واملعــاج ون مــن ال ينــف          

 احلً  واملا  ون  اخايًا والاعوب األصاية؛ إىل
إىل الدول األعًاء أن ت و يف لدور التحًـ  كقـوة لاتغـيري مـن أجـ        تطل  - 02’’ 

عزينزها  عاى وـو مـا أبـ زل اجملاـس االرت ـا ي واالجتمـاعي       حتقيق التنمية الو نية املستدامة وت
 س جزؤه األول املتعاق بالتكام ؛

 إىل الــدول األعًــاء اتبــاع هنــمت متكامــ  س التوســ  احلًــ ي   أيضةةًا تطلةة  - 01’’ 
فيعـا السـااامل    واملستو نامل البا ينة املستدامة ينكف  مااركة  ي  اجلعامل املعنية ال ؤيسية  مبا

 واالجتماعية؛ االستدامة االرت ا ينة والبيئية لتعزينزأج  إ ا  حاول مبتك ة  املاية  من
الـــدول األعًـــاء إىل م اعـــاة أوجـــه التـــ ابط بـــني كـــ  مـــن الُبعـــد   تةةةتعو - 00’’ 

االجتماعي واالرت ا ي والبيئي لاتوس  احلً ي واملستو نامل البا ينة املسـتدامة عنـد صـيالة    
 ستوى املاي والو   والدو ؛السياسامل واااط وال اممت عاى امل

إىل الدول األعًاء أن ُتنائ اظم اق  مستدامة ت كأـز عاـى إمكاايـة     تطل  - 00’’ 
الوصول والتق ين، بني الناي واألماكن  و لحت بااتعايف سياسامل مناسـبة لاتخاـيط والت ـميم    

 ة مبح كامل؛س املنا ق احلً ينة  مبا س  لحت وساؤط النق  العام ووساؤ  النق  لري املزو 
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إىل الـــدول األعًـــاء أن أعـــ  مســـ لة اإلا ـــاف جـــزءًا       أيضةةةًا تطلةةة  - 02’’ 
سياسامل التوس  احلً ي املستدام من أج  معاجلة املااك  اايكاية كما يننبغي وحتـدينامل   من

 الفق  وعدم املساواة ال  تواجه مداًا ك رية؛
العامــة س  وراــا   إىل األمــني العــام أن ينقــدم إىل اجلمعيــة    لةة ل  تطلةة  - 05’’ 

السبعني تق ين ًا عن تنفين هنا الق ار  ينام  آخ  مـا ينسـتجد مـن معاومـامل عـن التقـدم املـ ز        
س األعمــال التحًــريينة ملــمم  األمــم املتحــدة باــ ن اإلســكان والتنميــة احلًــ ينة املســتدامة         

 ال ال  ؛  املوؤ 
بعني البنـد املعنـون   أن ُتـدريف س جـدول األعمـال املمرـت لـدوراا السـ       تقرر - 02’’ 

تنفين اتاؤمت ممم  األمـم املتحـدة لامسـتو نامل الباـ ينة  املوؤـ  ال ـا   وتعزينـز ب اـاممت األمـم          ’
 ‘.“املتحدة لامستو نامل البا ينة  موؤ  األمم املتحدة 

كـااون األول/ ينسـم   كـان مع وجـًا عاـى الاجنـة        11  املعقو ة س 03وس اجلاسة  - 2
فين اتـاؤمت مـمم  األمـم املتحـدة لامسـتو نامل الباـ ينة  املوؤـ  ال ـا           تن”ما وع ر ار بعنوان 

ــدة      ــم املتحـــ ــ  األمـــ ــ ينة  موؤـــ ــتو نامل الباـــ ــدة لامســـ ــم املتحـــ ــاممت األمـــ ــز ب اـــ “ وتعزينـــ
 A/C.2/69/L.62    ن ماـ وع     ردمه مق ر الاجنة بناء عاى مااورامل لـري رمسيـة أنج ينـت باـ 

 .A/C.2/69/L.15الق ار 
ــة        - 7 ــة ال اامي ــة س امليزااي ــار املت تب ــا عــن اآلث ــة بياا ــال أمــني الاجن وس اجلاســة افســعا  ت

 ما وع الق ار. عاى
 A/C.2/69/L.62ورام ميسـ  ماـ وع القـ ار  ي ـ  إينااليـا  بت ـوين، ماـ وع القـ ار          - 3

 شفوينا.  
ــة   - 1 ـــي اجلاســ ــ ار     03وفـــ ــ وع القــ ــة ماــ ــدمل الاجنــ ـــًا  اعتمــ  A/C.2/69/L.62أينًـــ

  .10الفق ة   ااظ 
ــد ة          - 12 ــا املتع ــة بوليفي ــن  ول ــو كــ ف م ــامل ي ا ــ ار  أ ىل ببياا ــا  ماــ وع الق ــد اعتم وبع

ـــ   ـــي واليابـــان وكنــدا    77القوميــامل  باســم مموعــة ال وال ــني  وإكــوا ور واالحتــا  األوروبـ
  . A/C.2/69/SR.38والوالينـامل املتحــدة األم ينكيــة  ااظ  

  سـح، مقـد مو ماـ وع القـ ار     A/C.2/69/L.62وعاى جوء اعتمـا  ماـ وع القـ ار     - 11
A/C.2/69/L.15 .ما وع ر ارهم 

http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.62
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.15
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.62
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.62
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/SR.38
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.62
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.15
http://undocs.org/ar/A/C.2/69/L.15
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 توصية الاجنة ال ااية -ثال ًا  
 توصي الاجنةن ال ااية اجلمعية العامة باعتما  ما وع الق ار التا : - 10
 

تنفين اتاؤمت مـمم  األمـم املتحـدة لامسـتو نامل الباـ ينة  املوؤـ  ال ـا   وتعزينـز           
 ب ااممت األمم املتحدة لامستو نامل البا ينة  موؤ  األمم املتحدة 

 إن اجلمعي  العام ، 
املعقـو  س فـااكوف      1 املتحـدة لامسـتو نامل الباـ ينة    إىل اتـاؤمت مـمم  األمـم    تشري إذ 

  0   ومــمم  األمــم املتحــدة ال ــا  لامســتو نامل الباــ ينة  املوؤــ  ال ــا   1172بكنــدا س عــام 
  1112املعقو  س اسانبول بت كيا س عام 

ة إىل ر ارامل اجلمعية العامـة املتعاقـة بتنفيـن اتـاؤمت مـمم  األمـم املتحـد        أيضًا تشري وإذ 
ــاممت األمــم املتحــدة لامســتو نامل الباــ ينة       ــز ب ا ــا   وتعزين ــ  ال  لامســتو نامل الباــ ينة  املوؤ

ــحت ر ارااــا     ــ  األمــم املتحــدة   مبــا س  ل ــمر   22/027 موؤ  كــااون األول/ ينســم   01امل
كااون  00املمر   22/027و  0212كااون األول/ ينسم   02املمر   25/125و  0221

 23/001 و 0210كـــااون األول/ ينســـم   01املـــمر   27/012و  0211األول/ ينســـم  
  الــ  تتنــاول فيعــا مســ لة عرقثــد مــمم  ثالــ  ل مــم   0210كــااون األول/ ينســم   07املــمر  

 ال ال    با ن اإلسكان والتنمية احلً ينة املستدامة  املوؤ  0212املتحدة س عام 
مـاعي ومق راتـه  امل ال ـاة    إىل ر ارامل اجملاـس االرت ـا ي واالجت   ل ل  تشري وإذ 

ــاعي      ــا ي واالجتمـ ــ ار اجملاـــس االرت ـ ــا رـ ــا فيعـ ــال املوؤـــ   مبـ ــق جلـــدول أعمـ ــن املنسـ بالتنفيـ
الــني اذــنل اجملاــس باــ ن املســتو نامل الباــ ينة    0212موز/ينوليــه  05املــمر   0212/02

  0212 ورته املوجوعية لعام  س
ملــمم  األمــم “ قب  الــني ا ــبو إليــهاملســت”الوثيقــة ااتاميــة املعنواــة  وإذ تعيةةت تيليةةت 

 00إىل  02ن املتحدة لاتنمية املستدامة الـني عقـد س رينـو  ي جـااريو  ال ازينـ  س الفتـ ة مـ       
املتعاقـة باملـدن واملسـتو نامل     107إىل  102  وخباصـة الفقـ امل مـن     0 0210حزين ان/ينوايه 

__________ 

 حزيةةران/ 33 -أيار/مةةايو  13تقريةةر املو:ةةا: مةةؤمر اتمةة  املجتةةتا للمبةةجو،ناا الفشةةري ،  ةةا كو ر، ااظــ    1  
 .  والت وين، A.76.IV.7 مناورامل األمم املتحدة  ررم املبي   3791 يو يه

 حزيةةةران/ 31-1تقريةةةر مةةةؤمر اتمةةة  املجتةةةتا للمبةةةجو،ناا الفشةةةري  ناملو:ةةةا ال ةةةا  ، ا ةةةطنفو ،  ااظـــ    0  
  .A.97.IV.6 مناورامل األمم املتحدة  ررم املبي   3771 يو يه

   امل فق.22/033الق ار   0  
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 كــن أن تســعم س ريــام    الباــ ينة املســتدامة  الــ  تعتــ  املــدن و كــامل لانمــو االرت ــا ي       
متمعامل مستدامة ارت ا ينًا واجتماعيًا وبيئيـًا مـم مـا أنحسـن ذاياعـا وتاوين هـا باـ   منـعا         

 اتباع هنمت متكاماة س ذاياعا وإ ارة شموهنا 
الـني رحبـت فيـه     0212أيناول/سـبتم    12املمر   23/021إىل ر ارها  وإذ تشري 

ــاب ال   ــوح ب ــق العامــ  املفت ــ  الف ين ــة املســتدامة  بتق ين ــ رمل  2 عًــوينة املعــ  ب هــداف التنمي   ور
ينكون مقت حر الف ينق العام  املفتوح باب العًـوينة الـوار  س التق ينـ  هـو األسـاي ال ؤيسـي        أن

ــام          ــد ع ــا بع ــة مل ــة املســتدامة س خاــة التنمي ــايف أهــداف التنمي ــه إ م ــني ينرســتند إلي   0215ال
ايـة التفـاوش احلكوميـة الدوليـة س الـدورة      التسايم ب اه سـُينظ  س مـدخالمل أخـ ى س عم    م 

 التاسعة والستني لاجمعية العامة 
ــ ن     وإذ حتةةةيع علمةةةا  ــانبول باـ ــن إعـــالن اسـ ــ ز س تنفيـ ــني أنحـ ــبري الـ ــدم الكـ بالتقـ

  إ  إن التوســ  احلًــ ي أ ى إىل النمــو     2 وجــدول أعمــال املوؤــ     5 املســتو نامل الباــ ينة 
ــ  إىل     ــحت ذفــيإ الفق ــا س  ل ــة  مب ــومي؛    والتنمي ــا ة س النمــو االرت ــا ي الق حــد كــبري؛ وزين

وإح از تقدحم كبري س ال بط اإللكت و  لامستو نامل الباـ ينة  األمـ  الـني ينسـاعد عاـى  فـ        
اإلاتاجية وخاق الف ص؛ وتقارب املدن والبادامل س تاكيالمل مكاايـة إرايميـة جدينـدة تـم مي     

رجة الت ابط بـني املنـا ق ال ينفيـة واحلًـ ينة      إىل تس ين  النمو االرت ا ي والد غ اس؛ وزينا ة  
األم  الني ساعد عاى ذفيإ هااشة اجملتمعامل ال ينفية وتعزينز آفـا  التنميـة األك ـ  إا ـافًا      
وبــ ن هنــاك مــ   لــحت حتــدينامل ال تــزال ماثاــة كالتمــد  احلًــ ي العاــواؤي  واالز حــام           

الناشـــئ  والف ـــ  بـــني والتاــوث  وإ ـــال  لـــازامل االحتبـــاي احلـــ اري  والفقــ  احلًـــ ي   
الابقامل  وزينا ة أوجه عدم املساواة ولـري  لـحت مـن العوامـ  ااارجيـة السـابية  عـالوة عاـى         
استم ار ارتفاع عـد  سـكان األحيـاء الفقـرية س العـان  وتعـ مش املسـتو نامل الباـ ينة ل ثـار          

لتنـوع البيولـوجي    السابية النا ة عن تدهور البيئة مبا س  لـحت تغـري املنـا  والت ـح  وفقـدان ا     
ــى       ــاء رــدراا عا ــ  تتعــد  املســتو نامل احلًــ ينة وبن وجــ ورة احلــدم مــن أخاــار الكــوارث ال

 ال مو  س مواجعتعا   
لامنتــدى احلًــ ي العــاملي وتســاأم ب اــه أبــ ز وفــ  عــاملي    وإذ تكةةرر تيليةةت دعمهةةا 

ميــة صــاحبة لاتحــاور بــني مقــ ري السياســامل ورــا ة احلكومــامل املايــة واجلعــامل لــري احلكو   
__________ 

  2  A/68/970  وCorr.1. 

 3771حزيران/يو يةه   31-1تقرير مؤمر اتم  املجتةتا للمبةجو،ناا الفشةري  ناملو:ةا ال ةا  ، ا ةطنفو ،         5  
   امل فق األول.1   الف   األول  الق ار A.97.IV.6 مناورامل األمم املتحدة  ررم املبي  

 امل ج  افسه  امل فق ال ا .  2  

http://undocs.org/ar/A/68/970
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امل احة واا اء املمارسني س ميدان املستو نامل البا ينة  وإ  تع ب عـن تقـدين ها الستًـافة    
 ايســان/ 11إىل  5حكومــة كولومبيــا ومديننــة ِمــدينني  ورة املنتــدى الســابعة س الفتــ ة مــن        

    0212 أب ين 
يط وبنــاء إىل التــزام الــدول األعًــاء بــالت وينمت التبــاع هنــمت متكامــ  س ذاــ وإذ تشةةري 

ــناا أصــحاب امل ــاحة اآلخــ ون       ــ  ينب مــدن ومســتو نامل حًــ ينة مســتدامة وإىل اجلعــو  ال
 سبي   لحت  س

ــاحة         وإذ تشةةةةتد  ــاحبة امل ــ ــة صــ ــامل املعنيــ ــاركة  يــــ  اجلعــ ــة ماــ عاــــى أةيــ
ــا ــا مبـ ــتدام      فيعـ ــ ي املسـ ــ  احلًـ ــعوش بالتوسـ ــ  س النـ ــا  واسـ ــى ااـ ــة  عاـ ــااامل املايـ السـ

 واملستو نامل املستدامة 
ــا  وإذ تشةةةةةري  ــمر   27/123إىل ر ارهـــ ــم    02املـــ ــااون األول/ ينســـ  0210كـــ
 عت فيه منظومـة األمـم املتحـدة  مبـا فيعـا ال ـنا ينق والـ اممت والوكـاالمل املتخ  ـة            الني
بنل مزيند من اجلعـو  بغيـة تعمـيم امل اعـاة التامـة لامنظـور اجلنسـا  س  يـ  املسـاؤ  الـ             إىل
ينااـا وس  يـ  مـمم امل القمـة واملـمم امل والـدورامل االسـت ناؤية        ريد اظ ها وس إ ار وال هي

 ال  تعقدها األمم املتحدة وعمايامل متابعة اتاؤجعا 
   7 بتق ين  األمـني العـام عـن التنفيـن املنسـق جلـدول أعمـال املوؤـ          حتيع علمًا - 1 

  ال ــا   وتعزينــز وتق ينــ ل عــن تنفيــن اتــاؤمت مــمم  األمــم املتحــدة لامســتو نامل الباــ ينة  املوؤــ 
 ؛ 3 ب ااممت األمم املتحدة لامستو نامل البا ينة  موؤ  األمم املتحدة 

بتق ينــ  الاجنـــة التحًــريينة ملــمم  األمـــم املتحــدة املعـــ       حتةةيع علمةةًا أيضةةةاً   - 0 
  وتمينـد توصـيتعا    1 باإلسكان والتنمية احلًـ ينة املسـتدامة  املوؤـ  ال الـ   عـن  وراـا األوىل      

 ؛0215ايسان/أب ين   12إىل  12ورة ال ااية لاجنة التحًريينة س الفت ة من ب ن ُتعقد الد
عاــى أةيــة جــمان االتســا  والتجــااس س مــداوالمل اجلمعيــة العامــة    تشةةتد - 0 

واجملاــس االرت ــا ي واالجتمــاعي وماــس إ ارة موؤــ  األمــم املتحــدة والاجنــة التحًــريينة         
الينتــه  س أعمــال موؤــ  األمــم املتحــدة  معــ ش اظــ  كــ  مــن هــنل الكيااــامل  س حــدو  و  س

 والتحًريامل اجلارينة لعقد املوؤ  ال ال ؛  
عاــى إينــالء االعتبــار الواجــ، لاتوســ  احلًــ ي املســتدام    تواصةةا الجشةةجي  - 2 

 ؛0215إعدا  خاة التنمية ملا بعد عام  عند
__________ 

 .A/69/343ااظ    7  

  3  A/69/298. 

  1  A/CONF.226/PC.1/6. 

http://undocs.org/ar/A/69/343
http://undocs.org/ar/A/69/298
http://undocs.org/ar/A/CONF.226/PC.1/6
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 اختتام مـمم  القمـة املعـ  باملنـا  الـني عقـدل األمـني العـام وت حـ،          تالحظ - 5 
 مبساةة املمم  س الزخم السياسي احلا  بغية حتفيز املساعي ملواجعة تغري املنا ؛  

تاجيععا لادول األعًاء وموؤ  األمم املتحدة و ي  أصـحاب   تؤلت جمتدا - 2 
ــس اإل ارة      ــ ار ماـ ــن رـ ــبة لتنفيـ ــدابري املناسـ ــا  التـ ــى اذـ ــيني عاـ ــاحة املعنـ ــمر   02/2امل ـ املـ

  وتاا، إىل املدين  التنفيني ملوؤ  األمم املتحـدة أن ينعـزز تعمـيم     12 0210ايسان/أب ين   11
 املساواة بني اجلنسني ومكني امل أة س العم  املعياري والتاغياي لاموؤ ؛  

بعــ ش حكومــة إكــوا ور استًــافة املوؤــ  ال الــ   وتقــ ر أن يُنعقــد   ترحةة  - 7 
 ؛0212أكتوب  تا ينن األول/ 17املمم  س كيتو س األسبوع الني ينبدأ س 

باـــ ن هـــدف املـــمم   27/012إىل القـــ ارامل الـــ  اذـــناا س القـــ ار  تشةةةري - 3 
واتاؤجه  واجعًة س اعتبارها ج ورة عقد املمم  وإج اء عمايته التحًريينة عاـى أر ـى مسـتوى    

 يناي: من الامول والكفاءة والفعالية وب فً    ينقة يكنة لًمان إجناح املمم   وتق ر ما
أن ينتــ لف املــمم  مــن ســا  جاســامل عامــة  عاــى أســاي جاســتني س اليــوم      أ  

وست جاسامل ماؤدة مسـتدين ة رفيعـة املسـتوى ُتعقـد س ورـت متـزامن مـ  اجلاسـامل العامـة           
 عدا خالل اجلاستني العامتني االفتتاحية وااتامية؛

أن ُتعقـــد جاســـامل موازينـــة وفعاليـــامل أخـــ ى  مبـــا س  لـــحت أجـــزاء خاصـــة   ب  
ــدة       ب  ــة وجاســامل املاؤ ــا  اجلاســامل العام ــد ااعق ــد ينن  س افــس مواعي صــحاب امل ــاحة املتع

املستدين ة  وأن تكون األجـزاء اااصـة ب صـحاب امل ـاحة املتعـد ينن جـزءًا رمسيـًا مـن املـمم            
 وأن ُتقدم خدمامل الت  ة الافوينة انل اجلاسامل حسبما ينكون متواف ًا؛

  جاسـامل إحا ـة وحاقـامل  راسـية وحاقـامل      أن ُتعقد فعاليامل خاصة تام  يف  
عم  وحاقامل اقاش تتناول مسـاؤ  مت ـاة باإلسـكان والتنميـة احلًـ ينة املسـتدامة  وتنظمعـا        
ــدولن األعًــاء وممسســامُل منظومــة األمــم املتحــدة واجلعــامُل      ــدة املاــاركني س املــمم  ال لفاؤ

 املعتمدة صاحبة امل احة  املمسسية منعا ولري املمسسية؛
ــوز/    أ      ــع  مـ ــيا س شـ ــريينة س إادوايسـ ــة التحًـ ــة لاجنـ ــدورةن ال ال ـ ــد الـ  ن تعقـ
   وأن تت لف من ست جاسامل عامة عاى أساي جاستني ك  ينوم؛0212 ينوليه

ــمم        تشةةةتد - 1  ــريينة لامـ ــة التحًـ ــني العمايـ ــال بـ ــيق الفعـ ــ ورة التنسـ ــى جـ عاـ
اعتمـا  خاـة التنميـة     بغـ ش  0215واالستعدا امل ملمم  القمة املق ر عقـدل س أيناول/سـبتم    

   و لحت من أج  تعزينز االتسا  والتقاي  من تك ار اجلعو  إىل أ ح حد؛  0215ملا بعد عام 
__________ 

    امل فق.A/68/8  8الوثا:  الرمسي  للجمعي  العام ، التورا ال امن  والبجون، امللت  رق  ااظ    12  

http://undocs.org/ar/A/68/8
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ــتوى     تشةةةج  - 12  ــى أعاـــى مسـ ــمم  عاـ ــاركة س املـ ــى املاـ ــاء عاـ الـــدول األعًـ
 يكن؛ سياسي
ــة التحًــريينة وعاــى    تشةةج  أيضةةا - 11  الــدول األعًــاء عاــى املاــاركة س الاجن

الء االعتبــار الواجــ، عاــى  يــ  املســتوينامل إىل اااــة احلًــ ينة اجلدينــدة وااللتــزام مواصــاة إينــ
 ب سم معاملعا م   ي  أصحاب امل احة املعنيني؛

الــدول األعًــاء واجلعــامل الدوليــة وال ناؤيــة املاوــة وكــنلحت القاــاع   تشةةج  - 10 
ــة ولــري هــمالء مــن املــاوني القــا رينن عاــى مواصــ     اة  عــم األعمــال ااــاص واملمسســامل املالي

التحًريينة لاموؤ  ال ال  اجلارينة عاى الُ عد الو   واإلرايمي والعـاملي عاـى أن ينفعاـوا  لـحت     
بــالت ع لا ــندو  االســتئما  لاموؤــ  ال الــ   وعاــى  عــم ماــاركة ي اــي الباــدان الناميــة س 

ــ ة    ــام الفقـ ــًا ألحكـ ــه وفقـ ــمم  افسـ ــة وس املـ ــريينة امل تقبـ ــة التحًـ ــامل الاجنـ  يف   10 اجتماعـ
مقدمي الت عامل إىل أن ينـوف وا الـدعم لاـ كاء جـدول أعمـال       وتتعو  27/012الق ار  من

 املوؤ  ولريهم من أصحاب امل احة املعنيني لكي ينااركوا س جاسامل الاجنة التحًريينة؛
ــم      تطلةة  - 10  ــة األم ــام لامــمم  أن ينواصــ  حاــد خــ امل منظوم إىل األمــني الع

لـــحت الاجـــان اإلرايميـــة  وخـــ امل املنظمـــامل الدوليـــة واإلرايميـــة  املتحـــدة ب ســـ ها  مبـــا س  
 اإلرايمية األخ ى املعنية لالستعااة هبا س العماية التحًريينة لاموؤ  ال ال ؛   و ون

مااركة احلكومامل املاية و يـ  أصـحاب    بالدول األعًاء أن تًمن هتي  - 12 
ة وس املمم  افسه  مبا ينام  عاـى النحـو   اآلخ ينن مااركًة فعالة س العماية التحًريين امل احة

ــ ة       ــا ألحكــام الفق ــة املاــكااة وفق ــ  الو ني ــ ار  مــن 12املناســ، املاــاركني س جلــان املوؤ الق
ــة      23/001 ــارين  الو نيـ ــدا  التقـ ــ اع س إعـ ــى اإلسـ ــ ى عاـ ــور أخـ ــة أمـ ــ  س  اـ   وأن تعمـ

 ال ال ؛ لاموؤ 
عمايـامل التاـاركية وماـاركة    الدول األعًاء إىل العم  عاـى تيسـري ال   تتعو - 15 

ــة وراباااــا  ماــاركًة واســعة الناــا           ــا الســااامل املاي ــا فيع اجلعــامل صــاحبة امل ــاحة  مب
ــة وتنقيحعــا      حي مــا كــان هــنا األمــ  مناســبًا  و لــحت لــدى وجــ  السياســامل احلًــ ينة الو ني

ــة وكوســياة مــن وســاؤ  التحًــري      ــدينامل احلًــ ينة الو ني  وتنفيــنها  ال ســيما مــن خــالل املنت
 لاموؤ  ال ال ؛  

أصحاب امل احة اجملتمعني س املنتدى احلً ي العـاملي وس املـمم امل    تشج  - 12 
الوزارينة ال  ُتعقد بااتظام با ن اإلسكان والتنميـة احلًـ ينة ولـري  لـحت مـن اجتماعـامل أف رـة        
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ــة التحًــريينة الســابقة لامــم    م  وأن ااــ اء املعنيــة  عاــى أن ينقــدموا املــدخالمل الالزمــة لاعماي
 ينساةوا فيعا عاى النحو املالؤم؛

مكت، الاجنة التحًريينة إىل أن ينعـدم ماـ وع الوثيقـة ااتاميـة لامـمم        تتعو - 17 
استنا ًا إىل املدخالمل املستمدة من املااورامل اإلرايمية واملواجيعية الواسعة الناـا  بـني  يـ     

   مبدة ال تق  عن ستة أشع ؛  اجلعامل صاحبة امل احة  وأن ينعممعا رب  ااعقا  املمم
بالــدول األعًــاء أن تواصــ  جعــ  املناراــامل املتعاقــة باملوؤــ  ال الــ     هتيةة  - 13 

جــزءًا مــن اجتماعااــا اإلرايميــة املقــ رة  م ــ  الــدورامل العا ينــة لامــمم امل الوزارينــة اإلرايميــة   
ــة     ــة الدولي ــة احلًــ ينة وســاؤ  االجتماعــامل احلكومي ــة باإلســكان والتنمي ــة   املعني ــة املعني اإلرايمي
 باملوجوع  تيسريًا لتقدمي املدخالمل اإلرايمية س العماية التحًريينة لاممم ؛

ــة  امل       تقةةرر - 11  ــى اجملموعــامل ال ؤيســية واملنظمــامل لــري احلكومي ــه  ــ، عا أا
امل كــز االستاــاري لــدى اجملاــس االرت ــا ي واالجتمــاعي وتاــحت املعتمــدة لــدى املوؤــ  ال ــا  

  0215العتما  خاة التنمية ملـا بعـد عـام     0215املزم  عقدل س أيناول/سبتم  وممم  القمة 
 أن تسج   أمساءها من أج  املااركة س املوؤ  ال ال ؛

أاه  وز لامنظمامل لري احلكومية الـ  لـيس اـا م كـز استاـاري       تقرر أيضًا - 02 
م س أعمالـه  والـ  ينت ـ     لدى اجملاس االرت ا ي واالجتمـاعي وتـو ح حًـور املـمم  واإلسـعا     

عماعا مبوجوع املمم   أن تاارك ب فة م ار، س املمم  وس االجتماعـامل التحًـريينة  وفقـًا    
ــاعي         ــس االرت ــا ي واالجتم ــ ار اجملا ــن ر ــوار ة س اجلــزء الســاب  م ــام ال  1112/01ل حك

امـة  وأاـه يننبغـي      رهنًا مبوافقة الاجنة التحًريينة س جاسـتعا الع 1112موز/ينوليه  05املمر  
مـن النظـام    57انا الق ار أن يُنتخن بتوافق اآلراء م  االحت ام التام ل حكـام الـوار ة س املـا ة    

 الداخاي لاجان الفنية التابعة لامجاس؛
  عاى وو ما أفا  به األمني العـام س تق ينـ ل املقـدَّم عمـال     تالحظ م  الجقتير - 01 

أن املناراامل الـ  جـ مل بـني أصـحاب امل ـاحة اجملـتمعني          3 23/001بق ار اجلمعية العامة 
ــة        ــة مســاةة هام ــور  مب اب ــة أم ــت  س  ا ــاملي كاا ــدى احلًــ ي الع ــدورة الســابعة لامنت س ال

املوؤــ  ال الــ   وأاــه أنرــ  س تاــحت املناراــامل بــ ن املوؤــ  ال الــ  ف صــة ف ينــدة لوجــ  خاــة   س
احلًـ ي كقـوة إ ابيـة ل جيـال احلاليـة       حً ينة جديندة بوسععا أن تسـعم س تسـخري التوسـ    

 واملقباة  وس تعزينز السعي من أج  حتقيق اإلا اف وال خاء لاجمي ؛
بالعالن ِمدينني  الني اعُتمد س الدورة السابعة لامنتدى احلًـ ي   حتيع علمًا - 00 

ــاا          ــة واألوس ــامل الدولي ــاع ااــاص واملنظم ــامل والقا ــه احلكوم ــني جــدم مل في ــاملي  وال الع
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كا  ية واملعنـيني واجملتمـ  املـد  واجلعـامل الفاعاـة االجتماعيـة األخـ ى ت كيـد أةيـة املـدن           األ
 حتقيق التنمية املستدامة؛ س

إىل األمني العام ل مم املتحدة أن ينواص   عاى أكم  وجه من حيـ    تطل  - 00 
ــدعم املناســ، إىل األمــني العــام لامــمم     ــة التكافــة  تقــدمي كــ  ال   وإىل أعمــال الكفــاءة وفعالي

العمايــة التحًــريينة واملــمم   وأن يناــج  س الورــت افســه عاــى تقــدمي أر ــى رــدر يكــن           
 الدعم املات ك بني الوكاالمل؛ من

ــة    تشةةةري - 02  ــاماة الـــوار ة س اااـ ــاؤ  األربـــ  الاـ ــب  واملسـ إىل األولوينـــامل السـ
اـُس اإل ارة س  ورتـه   ال  اعتمدها م 0211-0212االست اتيجية ملوؤ  األمم املتحدة لافت ة 

 ؛  23/001ورحبت هبا اجلمعية س ر ارها   12 ال ابعة والعا ينن
الدول األعًاء واجلعامل املاوة الدولية وال ناؤية واملمسسـامل املاليـة إىل    تتعو - 05 

اإلسعام بسخاء س موؤ  األمم املتحدة عن   ينق زينا ة الت عامل املالية ملمسسة األمـم املتحـدة   
واملستو نامل البا ينة  مبا س  لحت ال ندو  االستئما  لاخـدمامل األساسـية احلًـ ينة    لاموؤ  

وال نا ينق االستئمااية لاتعاون التق   وتدعو احلكومامل القا رة ولريهـا مـن اجلعـامل صـاحبة     
امل احة إىل توفري موين  متعد  السنوامل  كـن التنبـم بـه وإىل زينـا ة مسـاةااا لـري املخ  ـة        

 ؛0211-0212نعا بغية  عم تنفين اااة االست اتيجية لافت ة ألاااة بعي
عاــى أةيــة مورــ  مقــ  موؤــ  األمــم املتحــدة س اــريويب  وتااــ، إىل     تشةةتد - 02 

األمـني العـام أن ينبقــي احتياجـامل موؤــ  األمـم املتحـدة ومكتــ، األمـم املتحــدة س اـريويب مــن        
زمـة ملوؤـ  األمـم املتحـدة وأجعـزة األمـم       املوار  ريد االسـتع اش  ليتسـىن تقـدمي ااـدمامل الال    
 املتحدة وممسسااا األخ ى س اريويب باك  فعال؛

إىل األمني العام أن ينبقـي احتياجـامل موؤـ  األمـم املتحـدة مـن املـوار          تطل  - 07 
ريــد االســتع اش مبــا ينكفــ  مواصــاة بــنل اجلعــو  مــن أجــ  زينــا ة فعاليتــه وكفاءتــه وشــفافيته   

 س سيا   عم تنفين والينته؛وحتسني سب  مساءلته 
عماية استع اش أسـالي، احلوكمـة س موؤـ  األمـم املتحـدة وتاـج         تالحظ - 03 

ــ       ــاة النظـ ــى مواصـ ــس اإل ارة عاـ ــدة وماـ ــم املتحـ ــ  األمـ ــدى موؤـ ــداؤمني لـ ــ اني الـ ــة املمـ جلنـ
االرت احامل  مبا س  لحت توصـيامل اإلصـالح واايـارامل املا وحـة لـنلحت  هبـدف التوصـ          س

افـــق س اآلراء س الـــدورة ااامســـة والعاـــ ينن جملاـــس اإل ارة باـــ ن كيفيـــة مباشـــ ة        إىل تو
االستع اش املتعاق باحلوكمة  وتمكـد أهنـا سـتنظ  س تق ينـ  ماـس اإل ارة باـ ن هـنل املسـ لة         

 ومساؤ  أخ ى س  وراا السبعني؛
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ــ  الســنني       تقةةر - 01  ــى م ــم املتحــدة  ــ أمل عايعــا عا ــ  األم ــ ن مســموليامل موؤ ب
غريامل ك رية من حي  ااارعا و رجة تعقيدها  وبـ ن مااـ، تقـدمي الـدعم الفـ  والـتق  إىل       ت

الباــدان الناميــة اعتــ ال تبــدحل س مــاالمل تتعاــق باملــدن واملســتو نامل الباــ ينة املســتدامة  عاــى   
 ؛  0211-0212النحو الوار  س خاة املوؤ  االست اتيجية لافت ة 

ًـاء والاـ كاء س جـدول أعمـال املوؤـ  إىل وجـ        الدول األع تكرر دعوهتا - 02 
وتنفين سياسامل لاتنمية احلً ينة املستدامة تكفـ  إرامـة مـدن حاجـنة لاجميـ  ينسـو ها العـدل        
وتتواف  اا القدرة عاى ال مو   و لحت م  إينـالء االعتبـار ملسـاةامل  يـ  أصـحاب امل ـاحة       

أشــد الفئــامل جــعفًا  مبــن فيعــا  املعنــيني ومــ  الت كيــز بوجــه خــاص عاــى احتياجــامل النســاء و  
ــف إىل احلًــ        ــن ال ين ــة واملعــاج ون م ــال والاــباب واملســنون واألشــخاص  وو اإلعار األ ف

 واملا  ون  اخايًا والاعوب األصاية؛
تناول اجملاس االرت ا ي واالجتمـاعي لامـ ة األوىل عاـى     تالحظ م  الجقتير - 01 

اجلـزء مـن  ورتـه املتعاـق بالتكامـ  الـني        اإل ال  موجوعر التوس  احلً ي املستدام س  لحت
  والت كيـز س هـنا اجلـزء عاـى  ور التوسـ       0212أينار/مـاينو   01إىل  07ُعقد س الفتـ ة مـن   

احلًـ ي املسـتدام كقـوة حتوينايــة حتفـز حتقيـق التنميــة املسـتدامة والنـعوش هبــا مـن خـالل هنــمت          
يعـا السـااامل املايـة  مـن أجـ       متكام  يناِ ك  ي  اجلعامل ال ؤيسـية صـاحبة امل ـاحة  مبـا ف    

 إ ا  حاول مبتك ة لتعزينز االستدامة االرت ا ينة والبيئية واالجتماعية؛
الدول األعًاء إىل م اعاة أوجه الت ابط بني ك  من الُبعـد االجتمـاعي    تتعو - 00 

واالرت ا ي والبيئـي لاتوسـ  احلًـ ي املسـتدام واملسـتو نامل الباـ ينة املسـتدامة عنـد صـيالة          
سياسامل واااط وال اممت عاى املستوى املاـي والـو   والـدو   لكـي ينـتم الت ـدي عاـى        ال

 النحو املناس، لامااك  والتحدينامل اايكاية ال  تواجععا مدن ك رية؛
إىل األمني العام أن ينقدم إىل اجلمعية العامـة س  وراـا السـبعني تق ينـ ًا      تطل  - 00 

ينسـتجد مــن معاومـامل عـن التقــدم املـ ز س األعمــال      عـن تنفيـن هــنا القـ ار  يناـم  آخــ  مـا     
التحًريينة ملمم  األمم املتحـدة باـ ن اإلسـكان والتنميـة احلًـ ينة املسـتدامة  املوؤـ  ال الـ  ؛        

أن ُتــدريف س جــدول األعمــال املمرــت لــدوراا الســبعني البنــد املعنــون    تقةةرر - 02 
ة  املوؤـ  ال ـا   وتعزينـز ب اـاممت األمـم      تنفين اتاؤمت ممم  األمم املتحـدة لامسـتو نامل الباـ ين   ”

 “.املتحدة لامستو نامل البا ينة  موؤ  األمم املتحدة 
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