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 مجلس إدارة
 برنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية

 والعشرون السادسةالدورة 
 1027 مايو/أيار 21-8نريويب، 

 من جدول األعمال 5البند 
أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 البشرية، بما في ذلك مسائل التنسيق

 : تعزيز دور موئل األمم المتحدة في االستجابة لألزمات الحضرية]  [/62مشروع القرار 

 وأوكرانيا العراق قدمه قرار مشروع

 إن رللس اإلدارة،
، بشأن دور برنامج األمم 59/139اجلمعية العامة  وإىل قرار 15/4و 29/7 يوإىل قرار  إذ يشري 

ادلتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم ادلتحدة( يف دعم إعادة تأىيل وتعمري البلدان ادلتضررة من النزاعات 
سياسة إذ يشري على األخص إىل الادلسلحة والكوارث األخرى من صنع اإلنسان والكوارث الطبيعية، و 

ادلتعلقة بادلستوطنات البشرية يف حاالت الطوارئ، اليت أقرهتا جلنة ادلمثلني دلوئل األمم ادلتحدة ة االسرتاتيجي
ة الطبيعة ، وإذ يسلم بأن تلك السياسة حباجة إىل حتديث، مع مراعا1007الدائمني يف تشرين الثاين/نوفمرب 

على مدى السنوات العشر  ا الدول األعضا االلتزامات اجلديدة ذات الصلة اليت اختذهت لكادلتغرية لألزمات، وكذ
 ادلاضية،

إىل اخلطة احلضرية اجلديدة، اليت تؤكد رلددًا دور وخربة موئل األمم ادلتحدة، يف إطار  أيضاً  وإذ يشري 
واليتو، كمركز تنسيق للتوسع احلضري ادلستدام وادلستوطنات البشرية، واليت تقر بأنو عند تنفيذ اخلطة احلضرية 

تواجهها مجيع البلدان يف رلال التنمية اجلديدة، ينبغي إيال  اىتمام خاص دلعاجلة التحديات الفريدة والناشئة اليت 
احلضرية، وبضرورة إيال  عناية خاصة للبلدان اليت تعيش نزاعات، وكذلك البلدان واألراضي الواقعة حتت 

يعية أو الكوارث من صنع االحتالل األجنيب، والبلدان اخلارجة من نزاعات، والبلدان ادلتضررة من الكوارث الطب
 اإلنسان،
من  15/4من قرار رللس اإلدارة  45هود اليت يبذذلا موئل األمم ادلتحدة استجابة للفقرة باجل وإذ يقر 

أجل تعزيز وتنسيق شراكاتو مع اجلهات الفاعلة يف اجملالني اإلنساين واإلمنائي، مبا يف ذلك من خالل برنارلو 
ني الوكاالت ادلعين بالتصدي لتوصيف قدرات ادلدن على الصمود، والفريق ادلرجعي للجنة الدائمة ادلشرتكة ب

للتحديات اإلنسانية يف ادلناطق احلضرية، والتحالف العادلي ادلعين باألزمات احلضرية، بوصفو منربًا مبتكراً 
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، يف دعم وتعزيز تنسيق جهود 15/4قرار المن  24ألصحاب ادلصلحة ادلتعددين، والتقدم احملرز استجابة للفقرة 
ع ل الشبكة العادلية ألدوات استغالل األراضي، من أجل حتقيق االتساق، ممنظومة األمم ادلتحدة من خال
 مراعاة النزاعات وقضايا األرض،

لعادلي ادلعين بادلبادئ وااللتزامات الواردة يف ميثاق األزمات احلضرية التابع للتحالف ا وإذ حييط علماً  
 باألزمات احلضرية،

، والدور اإلجيايب الذي (2)إىل االستعراض الشامل للسياسات، الذي جيري كل أربع سنوات وإذ يشري 
ميكن أن تؤديو التنمية ادلستدامة يف در  مسببات النزاعات وخماطر الكوارث واألزمات اإلنسانية وحاالت 

يز التعاون والتكامل بني إىل أن االستجابة الشاملة للنظام بأسره، مبا يف ذلك تعز إذ يشري الطوارئ ادلعقدة. و 
التنمية واحلد من خماطر الكوارث ودعم العمل اإلنساين واستدامة السالم، أمر أساسي لتلبية االحتياجات 

قرار اجلمعية العامة إذ يشري إىل وحتقيق أىداف التنمية ادلستدامة بأقصى قدر ممكن من الكفا ة والفعالية، و 
سائر على حكومة و كل السالم مهمة ومسؤولية اجلميع يتعني على   ، الذي تؤكد فيو أن احلفاظ على70/161

اجلهات الوطنية صاحبة ادلصلحة االضطالع هبما، وينبغي أن يتأتَّى ذلك من خالل مجيع الركائز الثالث لعمل 
ني دولي األمم ادلتحدة يف مجيع مراحل النزاع، وبكل أبعاده، وأن احلفاظ على السالم يستوجب مساعدة واىتماماً 

 ،مستمرين
، اليت شجعت فيها على تعزيز التعاون الدويل، 70/265من قرار اجلمعية العامة  8الفقرة وإذ يؤكد  

ماج حقوق اإلنسان خاصة بني اجلهات الفاعلة على الصعيدين اإلنساين واإلمنائي، بوسائل منها توفري إد
 يجيات التنمية الريفية واحلضرية،واحتياجاهتم يف اسرتات اً للمشردين داخلي

ونلتزم بكفالة االحرتام التام حلقوق اإلنسان ’’من اخلطة احلضرية اليت نصها  18بالفقرة  وإذ حييط علماً  
لالجئني وادلشردين داخليًا وادلهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وبدعم ادلدن ادلضيفة بروح من 

ن الدويل، مع مراعاة الظروف الوطنية واالعرتاف بأنو على الرغم من خمتلف التحديات اليت تطرحها التعاو 
التحركات السكانية الكبرية إىل داخل البلدات وادلدن، فإن تلك التحركات ميكنها أيضًا أن تشكل مسامهات 

 ،‘‘اجتماعية واقتصادية وثقافية كبرية يف احلياة احلضرية
إىل ادلدير التنفيذي إنشا  صندوق، ميول عن طريق تربعات خمصصة الستخدام  يطلب -2 

للنظام ادلايل والقواعد ادلالية لألمم ادلتحدة، هبدف تيسري االنتشار السريع دلوئل األمم ادلتحدة  الصندوق، وفقاً 
ويدعو الدول األعضا  واجلهات االت األزمات والطوارئ احلضرية، يف حدود ادلوارد البشرية ادلوجودة، استجابة حل

 ؛األخرى القادرة على ادلسامهة إىل ادلسامهة بسخا  يف ىذا الصندوق
، بالتشاور ادلنشأ مبوجب الفقرة السابقة إىل ادلدير التنفيذي أن يستخدم الصندوق يطلب أيضاً  -1 

ستوطنات البشرية يف حاالت مع الدول األعضا ، لتحديث السياسة االسرتاتيجية دلوئل األمم ادلتحدة بشأن ادل
 :لتحقيق األىداف التاليةاألزمات، وفقاً لوالية ادلوئل 

توفري دعم أفضل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، مبسامهة مجيع الربامج الفرعية دلوئل األمم  )أ( 
 أو الكوارث الطبيعية أو البشرية؛ادلتحدة، يف البلدان ادلتضررة من النزاعات 

                                                 
 .24، الفقرة 72/143قرار اجلمعية العامة  ( 2)
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هام عمل موئل األمم ادلتحدة بطريقة منسقة، يف التزام منظومة األمم ادلتحدة باحلفاظ كفالة إس )ب( 
 على السالم، وكفالة االستجابة الشاملة على نطاق ادلنظومة حلاالت الطوارئ ادلعقدة؛

ر سينداي للحد من خماطر دعم الدول األعضا  بشكل أفضل يف جهودىا الرامية إىل تنفيذ إطا ج(( 
 الكوارث؛
حتسني الدعم ادلقدم للدول األعضا  اليت تواجو حتديات بسبب تدفق أعداد كبرية من  )د( 

 ؛الصندوقعمليات ادلهاجرين وإدراج ذلك يف 
إىل ادلدير التنفيذي مواصلة دعم الشراكات ادلبتكرة؛ والعمل بالتعاون الوثيق مع  يطلب كذلك -3 

ات احمللية والقطاع اخلاص من أجل جعل ىذه الشراكات أنشطة ادلنظمات اإلنسانية واإلمنائية ورابطات احلكوم
 يف احليلولة دون وقوع األزمات اإلنسانية يف الوسط احلضري والتأىب واالستجابة ذلا؛

إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل رللس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين تقريرًا عن  يطلب -4 
 تنفيذ ىذا القرار.

_____________ 


