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 مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة
 ربانمج األمم املتحدةالتابعة ل

  للمستوطنات البشرية

مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
للمستوطنات  األمم املتحدة ربانمجل

 البشرية
 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

 2019أاير/مايو  31قرار اختذته مجعية موئل األمم املتحدة يف 
دعم  عن طريق عمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية من أجل املساواة بني اجلنسني حتقيق -1/4

 إجياد مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
 إن مجعية موئل األمم املتحدة،

أن التمييز على أساس اجلنس يتعارض مع ميثاق األمم املتحدة، واإلعالن العاملي حلقوق  من جديد إذ تؤكد
ونتائج مؤمترات  (3)، وإعالن ومنهاج عمل بيجني(2)، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة(1)اإلنسان

 استعراضهما،
وبرانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني  (٤)2019-201٤إىل اخلطة االسرتاتيجية املنقحة للفرتة  وإذ تشري

والايت ضمنان يت اللذينلربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(،  (5)2019-201٨
 يف مجيع أعماله، ةاجلنساني اتاملنظور  واضحة بتعزيز إدماج

 إىل مجيع القرارات ذات الصلة اليت اعتمدهتا جلنة األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، أيضا  وإذ تشري 
بشأن تعميم مراعاة  2012/2٤التزامها بتنفيذ قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  من جديد وإذ تؤكد

 املنظور اجلنساين يف مجيع سياسات منظومة األمم املتحدة وبراجمها،
والتهميش والتمييز املنهجي ضد املرأة يف املستوطنات املتصلة بنوع اجلنس استمرار الالمساواة ن أب وإذ تعرتف

إىل مجلة أمور منها األراضي واملمتلكات وغريها من األصول  وصوهلاالبشرية، كما يتضح من عدم التكافؤ يف فرص 

                                                 
 (.3-ألف )د 217العامة قرار اجلمعية   (1)
(2)  United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 
)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  1995أيلول/سبتمرب  15-٤تقرير املؤمتر العاملي الرابع املعين ابملرأة، بيجني،   ( 3)

A.96.IV.13 والثاين.، املرفقان األول 1(، الفصل األول، القرار 
(٤)  HSP/GC/26/6/Add.3. 
(5)  HSP/GC/26/6. 
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لقدرة على التنقل، والبنية التحتية األساسية، والسكن الالئق، ووسائل النقل وا ،االقتصادية واملالية، وضمان احليازة
الصمود إزاء خماطر الكوارث  علىواملباين القادرة واملشاركة السياسية، والتعليم العايل اجلودة، والرعاية الصحية، 

حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة وتغري املناخ، تعيق متتع النساء الكامل حبقوق اإلنسان وتشكل عقبة أمام 
 ،(7)واخلطة احلضرية اجلديدة (6)2030ام لع

أبن يف ضوء احلاجة امللحة إىل القضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات يف املناطق  وإذ تقر
احلضرية اخلاصة والعامة، ال بد من هتيئة بيئة متكينية من خالل السياسات العامة السليمة والتخطيط احلضري 

تثمار يف اهلياكل األساسية العامة والعمل الفعال، مبا يف ذلك تصميم األماكن العامة احلضرية الشاملة للجميع واالس
 اإلجيايب،

ابلعمل الذي يضطلع به موئل األمم املتحدة إلعمال املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف وإذ حتيط علما  
 سياساته وبراجمه ومشاريعه، وتشجع موئل األمم املتحدة على تسريع تلك اجلهود،

 موئل األمم املتحدة وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني أمهية التعاون بني من جديد وإذ تؤكد
املساواة بني اجلنسني  من أجل العمل علىاملرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة( وغريها من كياانت األمم املتحدة 

 ،ء والفتياتومعاجلة اختالفات االحتياجات وال سيما ابلنسبة للنساالتنمية احلضرية املستدامة تشجيع و 
موئل عم تدو  تعززملوئل األمم املتحدة، بدعم من الدول األعضاء، أن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب -1

: )أ( تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف اجملاالت التاليةاألمم املتحدة يف تنفيذ اسرتاتيجية جنسانية ذات شقني، 
التنفيذية ملوئل األمم املتحدة يف مجيع جماالت الرتكيز الرئيسية، )ب( وضع  املعياري والربامج العملومتكني املرأة يف 

 سياسات وبرامج لدعم اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ضمن نطاق املوارد املتاحة؛
نظور اجلنساين يف برامج لتعميم مراعاة املتستخدم املوارد املتاحة أن  ةالتنفيذي ةإىل املدير  تطلب أيضا   -2

 ؛(٨)2023-2020االسرتاتيجية للفرتة على النحو الوارد يف خطته وأنشطة موئل األمم املتحدة، 
مع مع كياانت األمم املتحدة األخرى، و  والعمل على حنو جمد   التواصلعلى  ةالتنفيذي ةاملدير  تشجع -3

احمللية، والقطاع اخلاص، ووسائط اإلعالم، يف السلطات القيادات النسائية مبا يف ذلك منظمات اجملتمع املدين، 
 لالستفادةوكذلك مع اخلرباء، ومنظمات اجملتمع احمللي املعنية ابملرأة، واملنظمات غري احلكومية،  واملنظمات الشعبية

ني اجلنسني ومعاجلة اختالفات مع مراعاة املساواة بملستدامة، االقيادية ومعرفتهم يف جمال التنمية مهاراهتم من 
حتسني كفاءة الربامج واألنشطة واألثر املتولد االحتياجات وال سيما ابلنسبة للنساء والفتيات،  وذلك من أجل 

 عنها؛
على دعم الفريق االستشاري املعين بقضااي املساواة بني اجلنسني والشبكات  ةالتنفيذي ةاملدير  حتث -٤

يف موئل األمم  ةاجلنساني املسائلعلى الوجه األمثل، من أجل تيسري تعميم مراعاة  امنهواالستفادة  املعنية األخرى
تنفيذ خطته االسرتاتيجية إىل  الرامية هوبراجم هسياساتيف  ملنظور املساواة بني اجلنسني املتحدة، واإلدماج الفعال

 ؛الربانمجوبرامج عمله، ويف استهداف حتسني تكافؤ اجلنسني يف 

                                                 
 .70/1قرار اجلمعية العامة   (6)
 ، املرفق.71/256قرار اجلمعية العامة   (7)
(٨ ) HSP/HA/1/7. 
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-2020لوضع وتنفيذ صيغة حمدثة للفرتة قدرا  كافيا  من املوارد صص ختأبن  ةالتنفيذي ةاملدير  توصي -5
من السياسة واخلطة املنقحتني لتحقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال التنمية احلضرية  2023

 تؤمناملوارد القائمة، وأن ضمن نطاق لخطة االسرتاتيجية للفرتة نفسها، ابعتبارها مكملة لواملستوطنات البشرية، 
 إضافية حيثما أمكن ذلك؛ طوعية موارد

تقريرا ، من خالل اجمللس التنفيذي، إىل مجعية موئل األمم قدم تأن  ةلتنفيذيا ةإىل املدير  تطلب -6
 ر.املتحدة يف دورهتا الثانية عن تنفيذ هذا القرا

______________ 


