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 مجلس إدارة
 برنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية

 والعشرون السادسةالدورة 
 1026 مايو/أيار 21-7نريويب، 
 من جدول األعمال 4البند 

أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
 البشرية، بما في ذلك مسائل التنسيق

 تعزيز السالم في المدن والمستوطنات البشرية: ]  [/62القرار مشروع 

 جنوب أفريقيا قدمته

 إن جملس اإلدارة،
بشأن التنمية احلضرية ادلستدامة من خالل مدن أكثر أمانًا ومنع اجلرمية يف  12/23 هإىل قرار  إذ يشري

ادلناطق احلضرية، وإذ يقّر بتنفيذه وبادلشاركة ادلتنامية من السلطات احمللية عن طريق الشبكة العادلية ادلعنية بادلدن 
 األكثر أماناً، 
شدد على الذي ي، أجل إجياد مدن أكثر أماناً عمل من دعم البشأن  13/5 هقرار  إىل كذلك  شرييوإذ 

التابع لربنامج األمم ادلتحدة للمستوطنات  أمهية بناء القدرات والتعاون التقين من أجل برنامج ادلدن األكثر أماناً 
الستجابة من أجل ا ناً اربنامج ادلدن األكثر أمل الفعال تنفيذالويدعو موئل األمم ادلتحدة إىل التعجيل ب البشرية

 ،الحتياجات البلدان يف مواجهة تزايد اجلرمية والعنف يف كثري من ادلدن
 ،1028-1023ة االسرتاتيجية للفرتة بشأن تنفيذ اخلط 14/3 هإىل قرار  وإذ يشري كذلك

إىل مكتب األمم ادلتحدة  ت فيو اجلمعية العامةطلبالذي  57/277رار اجلمعية العامة بق اً واسرتشاد
وئل األمم ادلتحدة فيما يتعلق باجلهود ادلبذولة لوعع ادلباد  دلادلعين بادلخدرات واجلرمية أن يقدم مسامهات فنية 
يف صيغتها النهائية، مع مراعاة ادلباد  التوجيهية للتعاون  التوجيهية لألمم ادلتحدة بشأن ادلدن األكثر أماناً 

، وأن يبلغ الدول األعضاء (1)دلباد  التوجيهية دلنع اجلرميةوا (2) ميدان منع اجلرمية يف ادلدنوادلساعدة التقنية يف
 ،تعليقاهتا بانتظام بالتقدم احملرز يف ذلك الصدد بغرض التماس

ومجيع التحديات األمنية  202بااللتزام يف اخلطة احلضرية اجلديدة، وال سيما الفقرة  كذلكسرتشد  يإذ و 
 السرتاتيجيات والتدخالت احلضرية،وعع ا عندإدماج سياسات منع اجلرمية والعنف ب فيها، الواردة

وئل األمم ادلتحدة داخل التابع دل ناً ابرنامج ادلدن األكثر أماليت عززىا عن تقديره للشراكات  عربيوإذ 
األمم  وبرنامجمكتب األمم ادلتحدة ادلعين بادلخدرات واجلرمية منظومة األمم ادلتحدة مع الوكاالت مبا يف ذلك 

                                                 
 ، ادلرفق.2884/8قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (  2)
 ، ادلرفق.1001/22قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (  1)
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يف  اناً وىيئة األمم ادلتحدة للمرأة يف إدماج هنج ادلدن األكثر أم ومنظمة األمم ادلتحدة للطفولةاإلمنائي ادلتحدة 
 لوالياهتا، براجمها، وفقاً 

متعددة هنج و لتنفيذ برامج سالمة حضرية باستمرار التحديات ادلرتبطة بتوليد موارد مالية كافية  وإذ يعرتف
 ة يف ادلدن وادلستوطنات البشرية،وقائيالقطاعات و 
يف تحسني التخطيط والتشريعات واسرتاتيجيات التمويل لعرورة تعزيز موئل األمم ادلتحدة  ؤكدي -2
مجلة أمور، اعتماد هنج متسق ومتكامل دلنع اجلرمية  من، الذي يثريو لدعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة احلضر

اليت امتدت العنف والنزاع يف ادلناطق احلضرية من خالل دمج ادلعارف والدروس ادلستفادة من سنوات العمل و 
يف مجيع أحناء  مدينة 60أكثر من يف وئل األمم ادلتحدة التابع دل برنامج ادلدن األكثر أماناً يف إطار  لعشرين عاماً 

 ؛العامل
تعزيز السياسات  من أجل البيانات ادلفتوحةشراكات مجيع الدول األعضاء على دعم  شجعي -1

، ومتكني احلكومات من تتبع التقدم احملرز حنو حتقيق وادلمارسات القائمة على األدلة بشأن جعل ادلدن أكثر أمناً 
، 25، و22، و4 يتعلق بأىداف التنمية ادلستدامةااللتزامات ادلتعلقة بالسالمة يف اخلطة احلضرية اجلديدة، فيما 

 ؛بطريقة أكثر انتظاماً 26و
زيادة إبراز ة احلالي توواليإىل موئل األمم ادلتحدة يف حدود ادلوارد ادلتاحة ويف إطار  طلبي -2
أدوات رصد من أجل ، الذي سيوفر ناً امن خالل برنامج ادلدن األكثر أم ادلتاحةاألساليب واخلربات و األدوات 

مع  ، متشياً ناً ادعم احلكومات يف وعع السياسات وادلمارسات القائمة على األدلة بشأن جعل ادلدن أكثر أم
 ؛اجلديدة أىداف التنمية ادلستدامة واخلطة احلضرية

التشاور الوثيق مع الوكاالت والصناديق والربامج ادلعنية  إىل ادلدير التنفيذي أن يواصل لبيط -3
التابعة دلنظومة األمم ادلتحدة، وأن يلتمس آراء الدول األعضاء بشأن ادلشروع احلايل للمباد  التوجيهية على 

دورتو باد  التوجيهية لينظر فيها جملس اإلدارة يف وتقدمي ادل نطاق منظومة األمم ادلتحدة بشأن ادلدن األكثر أماناً 
 السابعة والعشرين؛

إىل ادلدير التنفيذي أن يقدم إىل جملس اإلدارة يف دورتو السابعة والعشرين تقريرًا عن  يطلب -4
 التقدم احملرز يف تنفيذ القرار احلايل.
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