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 المجلس التنفیذي
 لبرنامج األمم المتحدة 
  للمستوطنات البشریة

المجلس التنفیذي لبرنامج األمم 
 المتحدة للمستوطنات البشریة 

 2020لعام  الدورة األولى
 2020 نیسان/أبریل 2-آذار/مارس 31نیروبي، 

 *‘ من جدول األعمال المؤقت7(ج) ’  5البند 
 االستراتیجیة  طالتقاریر المتعلقة بتنفیذ الخط

 االستراتیجیة  الخطةلموئل األمم المتحدة: تنفیذ  
 استراتیجیة تعبئة  :2023-2020للفترة 

 الموارد واستعراض صنادیق االستثمار

: مشروع استراتیجیة  2023-2020تنفیذ الخطة االستراتیجیة للفترة التقدم المحرز في 
 الموارد حشد

 تقریر المدیرة التنفیذیة

 مقدمة -أوالً 
إلى جعل الموئل منظمًة أكثر  تهدفموئل األمم المتحدة إصالحات مؤسسیة كبرى  بدأ، 2018في عام  -1

خدمات قّیمة ومطلوبة. وفي الوقت تقدم فعالیة و وتحظى بالثقة وتتسم ال تركیزًا، وأهمیة، وشفافیة، وقابلیة للمساءلة، 
نفسه، وافقت الدول األعضاء على تعزیز هیكل الحوكمة في موئل األمم المتحدة، وبلغ هذا الدعم ذروته في الدورة 

، والتي تمت فیها الموافقة على الخطة االستراتیجیة 2019ل األمم المتحدة المنعقدة في أیار/مایو  األولى لجمعیة موئ
وتم فیها تأسیس المجلس التنفیذي لتوفیر قدر أكبر من اإلشراف على  2023-2020لموئل األمم المتحدة للفترة 

 عمل المنظمة.

الهامة لإلصالحات المؤسسیة واإلصالحات المتعلقة بالحوكمة في تعزیز موئل   الضروریاتوتمثلت إحدى   -2
 ویوجز األمم المتحدة وتحقیق الهدف المتمثل في تأمین أموال كافیة مرنة وقابلة للتنبؤ لتنفیذ خطته االستراتیجیة. 

رحة بما سبق إجراؤه من تقییمات، وتسترشد االستراتیجیة المقت  تحقیق هذا الهدف.ا التقریر االستراتیجیة الرامیة إلى  هذ 
استقصائیة لموئل األمم المتحدة، فضًال ، ومراجعات، وتقدیرات، ومشاورات للجهات المانحة ودراسات واستعراضات

 عن االتجاهات العالمیة وخبرات منظمات األمم المتحدة والمنظمات اإلنمائیة األخرى.

‘ دعم 2‘ تأمین تمویل كاف؛ ’ 1’ قیق ستة أهداف: وتقدم االستراتیجیة المقترحة إجراءات رئیسیة لتح -3
والخطة الحضریة الجدیدة بطریقة تتماشى مع  بالمناطق الحضریةأهداف التنمیة المستدامة المتعلقة  تحقیق غایات
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؛ األمم المتحدة بشأن التمویل  اتفاقالتنمیة المستدامة على المستوى الُقطري ومع    من أجلاألمم المتحدة للتعاون    إطار
تنویع قاعدة الجهات المانحة لموئل األمم المتحدة؛   ‘4وتعزیز الشراكات االستراتیجیة مع شركاء التمویل؛ ’   إقامة ‘ 3’ 
إلى تحقیق نتائج وآثار تحویلیة؛   تفضي فة  إثبات أن موئل األمم المتحدة ینفذ البرامج بطریقة مسؤولة وفعالة وشفا ‘ 5’ 
 إیجاد شراكات ومصادر تمویل مبتكرة. ‘ 6’ 

 وتتضمن اإلجراءات االستراتیجیة المطروحة ما یلي: -4

 ؛إجراء حوارات استراتیجیة بشأن التمویل مع الدول األعضاء والشركاء اآلخرین المعنیین بالتنمیة (أ)

 لتحقیقتمویل متعدد الجهات المانحة ویمتد لسنوات متعددة    الجتذابإعداد برامج مواضیعیة عالمیة   (ب)
 نتائج شدیدة التأثیر على نطاق واسع؛

األمم المتحدة   إطارضمن  األخرى  الُقطري مع كیانات األمم المتحدة    الصعید التنفیذ المشترك على   (ج)
 التنمیة المستدامة؛ من أجلللتعاون 

في االقتصادات الناشئة وللسلطات المحلیة، استنادًا إلى   ستخدام نموذج الرسوم مقابل الخدمات ا (د)
 مبادرة ازدهار المدن؛

 الموارد؛حشد لجان الموئل الوطنیة والمنتدیات الحضریة الوطنیة لتشمل  ترقیة مركز ومهاماقتراح  (ه)

 مساهماتهم؛أثرهم و شركاء التنمیة و النتائج التي یحققها الضوء على مع تسلیط االتصاالت المنهجیة،  (و)

وتحسین رعایة وتعزیز العالقات مع الجهات المانحة الرئیسیة لتعمیق  من أجلتعزیز المشاركة  (ز)
 التمویل الذي یمكن التنبؤ به للبرامج االستراتیجیة؛

لتأمین مزید من االستثمار  واألثریاء من األفراد زیادة المشاركة مع قطاع الشركات، والمؤسسات  (ح)
 في البرامج الحضریة؛

 استكشاف أسالیب مبتكرة لجمع األموال، من قبیل التمویل المختلط، لتأمین أنواع مختلفة من (ط)
 التمویل، بما في ذلك القروض واستثمارات الشركات، لتكملة الِمنح والتبرعات المقدمة عبر اإلنترنت؛

الموارد   حشد لتهیئة بیئة تدعم    على المستوى الداخلي  تحسین السیاسات، واألدوات، والتدریب والنظم (ي)
 بصورة فعالة في جمیع أنحاء المنظمة.

للجهات المانحة بعد تنفیذ االستراتیجیة وٕاطارًا للنتائج  لاالستراتیجیة توضیحًا للمشهد المحتموأخیرًا، تقدم  -5
األنشطة والنتائج الرئیسیة ومؤشرات اإلنجاز ذات الصلة المقترحة لتحقیق الهدف الرئیسي. یوجز ) 10(انظر الشكل 

 وثیقًا باستراتیجیات االتصاالت والشراكات.الموارد ترتبط ارتباطًا حشد اإلشارة أیضًا أن استراتیجیة ویجدر ب

 الغایة - ثانیاً 
في تأمین تمویل مرن   2023-2020الموارد للفترة    لحشد تتمثل الغایة من استراتیجیة موئل األمم المتحدة   -6

لهدف االستراتیجیة ومجاالت   موجزوقابل للتنبؤ لتحقیق نتائج الخطة االستراتیجیة للمنظمة للفترة نفسها. ویرد    وكاف
 .1التغییر فیها والنتائج المنشودة منها في الشكل 
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 1الشكل 

 *2023-2020الهدف، ومجاالت التغییر والنتائج المنشودة في الخطة االستراتیجیة لموئل األمم المتحدة للفترة 

 * ُیعرض هذا الشكل دون تحریر رسمي.

 عالم آخذ في التوسع الحضري نوعیة حیاة أفضل للجمیع في : الرؤیة

في  ، وتقدیم المشورة المعرفةموئل األمم المتحدة التغییر التحویلي في المدن والمستوطنات البشریة من خالل  یشجع: المهمة
 . الركبوالعمل التعاوني حتى ال ُیترك أي أحد وأي مكان خلف السیاسات، والمساعدة التقنیة، مجال 

 .لتحسین الظروف المعیشیة للجمیعتقدَّم الحضرنة المستدامة باعتبارها محركًا للتنمیة والسالم، : الهدف

 :التنظیميداء األ عوامل تمكین

 والمعارفالرصد  -1

 االبتكار -2

 والتوعیة واالتصال، ةالدعو  -3

 الشراكات  -4

 بناء القدرات  -5

 النظم والعملیات  -6

 : التغییر محركات

  السیاسة العامة والتشریع -1

 التخطیط والتصمیم الحضریان -2

 الحوكمة -3

 آلیات التمویل -4



HSP/EB.2020/12 

4 

 :  مجاالت التغییر

 الحضري المتصل-الحد من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات عبر التسلسل الریفي •

زیادة الوصول  ؛ زیادة إمكانیة االستفادة على قدم المساواة من الخدمات األساسیة، والتنقل المستدام والمساحات العامة: النتائج
 الفعال للمستوطنات وتجدیدها النمو اآلمن إلى األراضي، والسكن المناسب والمیسور التكلفة؛

 المشترك للمدن والمناطق الرخاء تعزیز •

أشكال  التوسع في نشر ؛ زیادة اإلیرادات الناتجة محلیًا وتوزیعها توزیعًا عادالً المكاني واإلنتاجیة؛  الترابط: تحسین النتائج
 التكنولوجیا واالبتكارات الرائدة من أجل تحقیق التنمیة الحضریة

 المناخ وتحسین البیئة الحضریةاإلجراءات المتعلقة بتعزیز  •

الموارد وحمایة في استخدام كفاءة ال: الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتحسین نوعیة الهواء؛ تحسین النتائج
 التحتیة مع تغیر المناخ والبنىاألصول اإلیكولوجیة؛ التكیف الفعال للمجتمعات 

 على نحو فعال ریة واالستجابة لها الحضفي المناطق األزمات حدوث منع  •

المهاجرین، والالجئین ج ماوٕاد  المعیشة مستویات؛ تحسین اإلدماج االجتماعي المعزز والمجتمعات الشاملة للجمیع: النتائج
 والبنیة التحتیة المبنیة على الصمود  المبنیة داخلیًا؛ تعزیز قدرة البیئة والنازحین

 ) اإلعاقة4األطفال والشباب وكبار السن؛ () 3؛ (الشؤون الجنسانیة) 2) حقوق اإلنسان؛ (1: (قضایا اإلدماج االجتماعي

 ) السالمة2) القدرة على الصمود؛ (1: (المجاالت المواضیعیة الشاملة

 األهداف - ثالثاً 
تمویل كاف للتمكین من تنفیذ الخطة االستراتیجیة  حشد یتمثل الهدف األول الستراتیجیة تعبئة الموارد في  -7

 دوالر أمریكي بلیون 1,1. ویتطلب ذلك أن یجمع موئل األمم المتحدة 2023-2020لموئل األمم المتحدة للفترة 
إلى ، 2020السنویة لكل صندوق، بدءًا من عام  المستهدفة القیم 2خالل السنوات األربع القادمة. ویبّین الشكل 

 النحو التالي:كمرجع. وكانت متطلبات كل صندوق على  2019مستویات اإلیرادات المتوقعة لعام  جانب

 2الشكل 

 حسب نوع الصندوق 2023-2020یرادات المستهدفة للفترة اإل
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المقررة    االشتراكاتالمیزانیة العادیة: هذا الصندوق عبارة عن مخصصات موئل األمم المتحدة من   (أ)
لتغطیة تكالیف الموظفین القائمین على تنفیذ الوالیات التي أسندتها   دم في المقام األولویستخ  ،لمنظومة األمم المتحدة

في  5زیادة تضخمیة سنویة متواضعة قدرها  المبلغ المستهدفالجمعیة العامة إلى موئل األمم المتحدة. ویعكس 
 .للمساعدة على تغطیة التضخم المتوقعوهو حیوي المائة 

  هذا الصندوق من مساهمات طوعیة غیر مخصصة مخصصة: یتألف الغیر  موارد المؤسسة (ب)
مقدمة من الدول األعضاء لتنفیذ العمل األساسي للمنظمة، من قبیل رصد تنفیذ األبعاد الحضریة ألهداف  الغرض

التنمیة المستدامة، والقواعد والسیاسات، واإلدارة القائمة على النتائج، والدعوة والرقابة. وشهدت المساهمات انخفاضًا  
، 2015ملیون دوالر أمریكي في عام    1,9إلى    2007ملیون دوالر أمریكي في عام   20مستوى مرتفع بلغ   من  كبیراً 

زیادة عدد  إلىوتهدف االستراتیجیة الجدیدة . 2019مالیین دوالر أمریكي في عام  5ولكنها ازدادت ببطء إلى 
المشاركة االستراتیجیة مع الدول األعضاء لتلبیة االحتیاجات    المزید منالجهات المانحة ومستوى التبرعات من خالل  

مقارنة بمبلغ  2023-2020مالیین دوالر أمریكي للفترة  109المتزایدة بشكل كبیر للخطة االستراتیجیة المعتمدة: 
 .2019في عام  المنتهیةملیون دوالر أمریكي للسنوات األربع  13,6

على المساهمات المخصصة لتغطیة التكلفة اإلضافیة   المفروضةالنسبة المئویة  هودعم البرامج:  (ج)
لى  إغیر المباشرة للدعم التقني واإلداري لتنفیذ البرامج المخصصة. وتهدف استراتیجیة زیادة مستوى هذا الصندوق 

ى أدنى وتقلیل االستثناءات إل بشكل تدریجي تحسین االمتثال لسیاسات استرداد التكالیف في منظومة األمم المتحدة
 .بشأن التمویل تفاقالا، بما یتماشى مع ممكن حد 

: یتألف هذا الصندوق من مساهمات مخصصة للبرامج العالمیة للمؤسسة المخصصة المصادر (د)
األحیاء الفقیرة،   لتحسینالمعیاریة إلى حد كبیر، مثل الشبكة العالمیة لوسائل استغالل األراضي، والبرنامج التشاركي  

ملیون   50  بقیمة  أعلى مستوى لهاومبادرة ازدهار المدن والمنتدى الحضري العالمي. وانخفضت مبالغ الصندوق من  
بعض المجاالت  مع اجتذاب ، 2019ملیون دوالر أمریكي في عام  22إلى  2016دوالر أمریكي في عام 

ویتمثل الهدف الرئیسي في االستعانة بالخبرة المكتسبة من البرامج السابقة إلعداد المواضیعیة تمویًال قلیًال للغایة. 
تمویل مجمع من جهات مانحة متعددة  الجتذابصندوق برامج واسعة النطاق وذات تأثیر كبیر في إطار هذا ال

واالستفادة منه. وسیوفر ذلك مستویات أعلى من التمویل مع تحقیق تغطیة أكثر توازنًا للمجاالت المواضیعیة. 
 .بشأن التمویلاالتفاق ویتماشى تطویر البرامج المواضیعیة المحددة الكیان مع 

من مساهمات مخصصة للبرامج على المستویین الُقطري   التعاون التقني: یتألف هذا الصندوق (ه)
اقتصاداتها  تنتقلللبلدان التي  المقدم التمویل انخفضواإلقلیمي. وبالرغم من أن الصندوق ظل في حالة جیدة، فقد 

الدخل المتوسط، السیما في منطقة آسیا والمحیط الهادئ ومنطقة أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي.  حالةإلى 
معظم الدعم للدول والبلدان الهشة التي تواجه كوارث طبیعیة أو نزاعات. وتهدف  ُوجهوباإلضافة إلى ذلك، 

ستجني التي و األولویة في كل منطقة من خالل تحدید البلدان ذات أكبر االستراتیجیة إلى تحقیق تمثیل جغرافي 
من الدعم التقني لموئل األمم المتحدة بهدف معالجة األولویات المتعلقة بهدف التنمیة المستدامة  االستفادة األكبر

القوة في كیانات األمم المتحدة األخرى من خالل   جوانبوسد الثغرات فیه، وتعزیز  بالمناطق الحضریةالمعني 
التنمیة المستدامة. وسیؤدي ذلك  من أجلإطار األمم المتحدة للتعاون  ضمنكات المشتركة والشر البرامج القطریة ا

  وبساطة مع السماح في الوقت نفسه بتقدیم تقاریر أكثر شفافیة والقیمة مقابل المالإلى تحسین التعاون، والكفاءة 
عن النتائج وتطویر صنادیق مجمعة أكثر فعالیة. وستهدف االستراتیجیة إلى تحقیق تمثیل جغرافي متوازن في 

 التدخالت على المستوى الُقطري.  

مع تتوافق موئل األمم المتحدة إیرادات ویتمثل الهدف الثاني الستراتیجیة تعبئة الموارد في التأكد من أن  -8
. بشأن التمویلتفاق االتحقیق أهداف التنمیة المستدامة والخطة الحضریة الجدیدة، وأن نهج تعبئة الموارد یتسق مع 

تعبئة الموارد باالشتراك مع كیانات األمم المتحدة  من أجلموئل األمم المتحدة  سیعملوعلى المستوى الُقطري، 
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التنمیة المستدامة، بما یكفل استخدام األموال المجمعة لدعم  للتعاون من أجلإطار األمم المتحدة ضمن األخرى 
 غایات أهداف التنمیة المستدامة.من أجل تحقیق الدول األعضاء في تنفیذ خططها االستراتیجیة الوطنیة 

ف الثالث في إقامة شراكات استراتیجیة جدیدة مع شركاء التنمیة وتعزیز الشراكات القائمة. ویتمثل الهد  -9
إلى معالجة المسائل ذات االهتمام االستراتیجي  تهدفویستلزم ذلك التواصل مع الشركاء لوضع خطط مشتركة 

ات متعددة السنوات. وتنتقل االستراتیجیة أیضًا من المبادرات م اتفاق تنفیذها من خالل إبرایمكن التي المشترك 
ذات تأثیر كبیر یمكن أن تجتذب تمویًال مجمعًا وغیر ذلك من أطول أجًال و الصغیرة التي تُنفذ مرة واحدة إلى برامج  

كون لعمل الدعم من جهات مانحة متعددة. ومن خالل هذه العالقات االستراتیجیة طویلة األجل، یؤمل أن ی أشكال
 موئل األمم المتحدة تأثیر واسع النطاق.  

ویتمثل الهدف الرابع في زیادة عدد البلدان التي تساهم في تنفیذ الوالیة األساسیة لموئل األمم المتحدة،  -10
مستوى الموارد المحلیة للبرامج الُقطریة، السیما بالنسبة للبلدان التي تنتقل اقتصاداتها إلى مستوى الدخل زیادة ب
، والمؤسسات الخیریةلمتوسط، وبناء برامج یمكنها أن تجتذب التمویل من القطاع الخاص، والسلطات المحلیة، ا

 واألثریاء من األفراد.والمؤسسات المالیة 

ویتمثل الهدف الخامس في تعزیز قدرة موئل األمم المتحدة على حفظ وزیادة التمویل المقدم من الجهات  -11
. وتحقیقًا لهذه الغایة، األموال المنفقةمقابل المتحققة القیمة  بیان واكتساب شراكات جدیدة من خالل  القائمةالمانحة 

، وزیادة المساءلة وتعزیز تحسین كفاءة العملیات  عن طریق  المالالقیمة مقابل    بیانسیركز موئل األمم المتحدة على  
لنتائج واألثر. وستسترشد على اأدلة    تصاحبهاعن استخدام األموال،    حسنة التوقیتالشفافیة من خالل تقدیم تقاریر  

 المعونة.معاییر المبادرة الدولیة للشفافیة في تمتثل لبتقییمات ومراجعات مستقلة  التقاریرهذه 

ویتمثل الهدف السادس في استكشاف واستخدام ُنهج مبتكرة لتعبئة الموارد. وتقتصر مصادر الموارد الحالیة  -12
على الِمنح المالیة، وبدرجة أقل بكثیر، على المساهمات العینیة. وستبحث االستراتیجیة الجدیدة في طرق مبتكرة 

. وستبحث كذلك في طرق ةالمستدام الحضرنةرات في مجال أنواع جدیدة من الجهات المانحة واالستثما الجتذاب
جدیدة لجمع التمویل المحلي، وفي التكنولوجیات الجدیدة واالتصاالت المبتكرة، بما في ذلك االستخدام الذكي لوسائل  

ألهداف التنمیة المستدامة المعنیة   والشعبيلزیادة الدعم المالي والسیاسي  فیها  المؤثرین  األفراد  التواصل االجتماعي و 
 .بالمناطق الحضریة

 الوضع الحالي -رابعاً 
ومشاورات مع الجهات المانحة   ودراسات استقصائیةعدة دراسات، الحالیة باالستراتیجیة  تسترشد  -13
وتتضمن الوثائق التوصیات والممارسات الجیدة والدروس المستفادة من التقییمات والمراجعات والتقدیرات السابقة.  وب

 البارزة التي ساهمت في إعداد االستراتیجیة ما یلي:

  31المؤرخ  72/279، الذي یتماشى مع قرار الجمعیة العامة األمم المتحدة بشأن التمویل اتفاق (أ)
كل   ىیجر بشأن إعادة تنظیم منظومة األمم المتحدة اإلنمائیة في سیاق االستعراض الشامل الذي  2018أیار/مایو 

 )؛2019أربع سنوات لسیاسة األنشطة التنفیذیة التي تضطلع بها منظومة األمم المتحدة من أجل التنمیة (

إرنست ویونغ،   مؤسسةاالستعراض اإلداري المستقل لنظم وعملیات موئل األمم المتحدة الذي أجرته   (ب)
 )؛2019یتضمن فصًال مخصصًا لتعبئة الموارد (و 

القیادة الدولیة لجمع األموال، والتي تغطي  لتمویل العالمیة التي جمعتهاعن اتجاهات ا المعلومات (ج)
دوالر أمریكي في  بلیون 30منظمة إنمائیة وٕانسانیة، بما فیها كیانات األمم المتحدة، التي جمعت معًا  18نحو 
 )؛2018( 2018 عام

المتحدة، الذي أجرته وحدة التفتیش لجهات المانحة عبر منظومة األمم  لاستعراض متطلبات اإلبالغ   (د)
 )؛2017المشتركة التابعة لمنظومة األمم المتحدة (
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 )؛2017عن رضا الجهات المانحة ( دراسة استقصائیة (ه)

مراجعة تعبئة الموارد في برنامج المستوطنات البشریة لألمم المتحدة التي أجراها مكتب األمم  (و)
األبحاث الناتجة عن المعارف المستمدة من  ةالتالی الفروعفي توجز ). و 2016المتحدة لخدمات الرقابة الداخلیة (

 القوة   مواطنمع موظفي موئل األمم المتحدة وٕادارته بشأن    أجریتالمشاورات التي  مع    مقترنةً   ،التقاریر المذكورة آنفاً 
 الضعف، والفرص والتهدیدات التي واجهها البرنامج.و 

 الضعف، والفرص والتهدیدات نقاط القوة، ومواطن  -ألف

الضعف والفرص والتهدیدات في موئل األمم المتحدة، استنادًا مواطن القوة و لتحلیل  موجزاً  3یقدم الشكل  -14
ضرورة إعداد منتجات وخدمات جدیدة  الضوء على هذا التحلیل وسلط إلى االستعراضات والدراسات السابقة. 

  المحققة   القیمة  وبیانقاعدة متنوعة من الجهات المانحة؛ وزیادة المشاركة االستراتیجیة مع الجهات المانحة؛    الجتذاب
النتائج واألثر؛ واالعتراف علنًا بمساهمات الجهات المانحة  واإلبالغ بمقابل المال من خالل التنفیذ الشفاف والفعال؛  

 ألغراض المساءلة أمام أصحاب المصلحة. 

 3الشكل 

 ، والفرص والتهدیدات في موئل األمم المتحدةمواطن القوة والضعف

 القوة مواطن 

میع جتتسم والیة موئل األمم المتحدة باألهمیة البالغة ل
ألكثر من نصف سكان العالم؛   مأوى المدن هي    –  البلدان
لتحقیق   صلة الوصل لمعظم التحدیات والفرص تمثل  وهي  

 أهداف التنمیة المستدامة

 “ قیادة الفكر” بـ یعترف الشركاء – المعیاریةخبرة ال
 بها موئل األمم المتحدة یتمتعوالمعارف التي 

أثبت موئل األمم المتحدة  –تشغیلیة النماذج الو  الخبرة
ج شاملة حققت ذ خبرته على المستوى الُقطري وطبق نما

 نتائج مثبتة

یتمیز موئل األمم  – التنظیم الجماعيالقدرة على 
المتحدة بقدرته على العمل كفریق مع شركاء من جمیع 

(على سبیل  ةالمستدامالحضرنة القطاعات للدعوة إلى 
المثال، باستخدام منصات مثل المنتدى الحضري 

 العالمي)

 مواطن الضعف 

على  یؤثر –لتنبؤ به الذي ال یمكن االدخل األساسي المحدود 
الوالیات األساسیة التي تدعم عمل ة الموئل على تلبیة قدر 

 المنظمة

عام  في و معظمها من الحكومات؛  –الجهات المانحة  قلة عدد
في المائة من  85نسبة جهات مانحة  10، قدم أكبر 2019
 التمویل

النظم والعملیات غیر موجهة   –غیر فعال على المستوى الُقطري  
 لتقدیم الخدمات بشكل سریع

تخصص   –المشاركة مع الجهات المانحة لیست استراتیجیة 
 الِمنح لمشاریع فردیة معظم

 قلة – تعبئة الموارد  الداخلیة في مجال عدم كفایة القدرات
 الموارد وتفكك الجهود

عمل یبلغ بصورة فعالة عن ال  –االتصاالت ال تركز على النتائج 
 الجهات المستفیدة والشركاءموئل األمم المتحدة الذي له تأثیر على  

 التهدیدات 

 تنفذ العملیات –ُقطري متفاوت وغیر متوازن  حضور
بشكل أساسي في البلدان التي تعاني من النزاعات أو 

استراتیجیة لدعم البلدان غیر وتلزم  تواجه كوارث طبیعیة؛  
للمناطق المقیمة في تحقیق أهداف التنمیة المستدامة 

  الحضریة.

 الفرص 

رامج العالمیة واسعة بلل  –تمویل مجمع من جهات مانحة متعددة  
النطاق والبرامج الُقطریة المشتركة مع كیانات األمم المتحدة 

 األخرى 

استكشاف سبل تأمین   –أشكال جدیدة من التمویل بخالف المنح  
أشكال أخرى من االستثمار من القطاع الخاص أو المؤسسات  

 المالیة لدعم البرامج الحضریة
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 –واضحة للمسائل الحضریة جهة تنسیق االفتقار إلى 
عدة وزارات، على  الحضرنة  تتوزع  في العدید من البلدان،  

مما یؤثر على الجهود الرامیة إلى تأمین أموال من 
 البلدان المانحة ك ففي بعضوعالوة على ذل، اتالحكوم

التقلیدیة تدار مسائل المناطق الحضریة على مستوى 
 المدن

 

 األوسع بالرقابة والملكیةاالستعانة  –دعم المجلس التنفیذي 
 لدعم تعبئة المواردالتي یوفرها المجلس 

واستكشاف نماذج للحصول    وضع  –نماذج مبتكرة لجمع األموال  
القطاع الخاص   والتمویل الذي یقدمهمحلیة الموارد العلى 

جدیدة لجمع وأنواع وأسالیب التكنولوجیا الوالعطاءات الفردیة، 
 األموال

 موئل األمم المتحدة على الصعید العالمي بالمقارنة مع لعمل اإلنساني واإلنمائي:تمویل امصادر  -باء

جمعته القیادة الدولیة  ما حسب، 2018مصادر تمویل العمل اإلنساني واإلنمائي في عام  4یبین الشكل  -15
موئل األمم المتحدة. ویشیر الشكل إلى مصادر التمویل المحتملة التي یمكن  تمویل لجمع األموال، مقارنة بمصادر

الفردیة. والتبرعات  لموئل األمم المتحدة االستفادة منها لتقلیل االعتماد المفرط على األموال العامة، من قبیل الشركات  
  أمریكا الشمالیة. من المقدمة وفیما یتعلق بالمناطق، یبرز الشكل إمكانیة زیادة مستویات التمویل

 4لشكل ا

 2018مصادر تمویل العمل اإلنساني واإلنمائي لعام 

  

 دوالر بلیون 31,8 بلغ 2018التمویل على الصعید العالمي لعام  مصادر إجمالي



HSP/EB.2020/12 

9 

 5الشكل 

 2023-2020والمتطلبات المتوقعة من التمویل للفترة    2019-2014تمویل موئل األمم المتحدة للفترة  

 2019حتى تشرین الثاني/نوفمبر تمثل التوقعات  2019عام أرقام ال: مالحظة

 2023-2020مقارنة باإلیرادات المستهدفة للفترة  2019-2014األداء المالي في الفترة  -جیم

، یتعین على موئل األمم المتحدة 2023-2020وفقًا لالحتیاجات الواردة في الخطة االستراتیجیة للفترة  -16
في  48,6بنسبة  فترة األربع سنوات السابقةعما كانت علیه في  إیراداته في السنوات األربع المقبلة مقارنةً زیادة 

تلقى  التي ت ،  المخصصة الغرضغیر  المؤسسة    أموالدخل كاف في إطار    حشد المائة. ویتمثل التحدي الرئیسي في  
ملیون دوالر  2,0: 2015زیادة بطیئة منذ عام  ا شهدتمن المساهمات (على الرغم من أنه مستویات منخفضة

). 2017ملیون دوالر أمریكي في عام    2,7و  2016ملیون دوالر أمریكي في عام    2,3، و2015أمریكي في عام  
م حالي (الحظ أن األرقاغیر أن المتطلبات من األموال األساسیة في الخطة االستراتیجیة أعلى بكثیر من األداء ال

تشمل استرداد التكالیف).  5المبینة في الشكل  ةالمؤسسة غیر المخصص ألموال 2017إلى عام  2015 من عام
 لتمویل المخصص للبرامج المعیاریة العالمیة. التوجه التنازلي لعكس  ومن األولویات الهامة األخرى

وفي حالة دعم البرنامج، تتمثل األولویة في زیادة إیرادات دعم البرنامج من خالل زیادة الكفاءة في التنفیذ  -17
لتغطیة تكالیف دعم البرنامج كاملًة، بما یتماشى مع سیاسة األمم المتحدة. وبالنسبة   الجهات المانحةوضمان امتثال  

 في إجمالي التمویل، تتمثل األولویة في توفیر دعم أكثر توازنًا للبرامج الُقطریة، التي شهدت أیضًا انخفاضًا طفیفاً 
، بما في ذلك البلدان بالمناطق الحضریةالمعنیة  الدعم األكبر لتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة    إلىللبلدان التي تحتاج  

 تواجه أزمات. ال التي

 اإلجراءات االستراتیجیة الرئیسیة -خامساً 

اإلجراءات االستراتیجیة الرئیسیة التي یتعین اتخاذها لتأمین أموال كافیة یمكن التنبؤ بها  الفرعیحدد هذا  -18
 لتنفیذ الخطة االستراتیجیة.

 الحوارات المنظمة بشأن التمویل  -ألف

كبند  الحوارات المنظمة بشأن التمویل، یقترح موئل األمم المتحدة إدراج بشأن التمویل تفاقالاتمشیًا مع  -19
تأمین األموال الالزمة  في عملیةدائم في جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفیذي، بغیة إشراك الدول األعضاء 

لهذه الحوارات تحسین   ومن األهداف الرئیسیة.  وٕابقائها على اطالع باألداء في هذا المجاللتنفیذ الخطة االستراتیجیة  
بصورة   ي ضرور التمویل    وهذا  وقابلیة التنبؤ به وتوقیته.  المرن  مستوى التمویل غیر المخصص والتمویل المخصص
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لألولویات الناشئة والوفاء بالوالیات المعیاریة العالمیة. الستجابة من أجل الحلول التنمیة الشاملة والكلیة أساسیة 
وأظهرت الخبرة المكتسبة من الشراكات ومؤتمر إعالن التبرعات الذي ُعقد أثناء الدورة األولى لجمعیة موئل األمم 

 الدخلمساهماتها أن تزید عدد البلدان المساهمة في  عززتالمتحدة أنه یمكن للمشاركة مع الدول األعضاء التي 
 . وسُیطبق هذا الدرس في مناسبات مستقبلیة للدول األعضاء.األساسي

یرادات، قیم المستهدفة لإلوستتضمن المناقشات المنظمة مع الدول األعضاء حالة اإلیرادات فیما یتعلق بال -20
والنفقات المتكبدة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة، والنتائج المحققة في كل مجال من مجاالت التغییر االستراتیجیة، وحالة  

بشأن التمویل وسبل مواجهة   تفاقالاإزاء  التنفیذ المشترك للبرامج الُقطریة مع شركاء منظومة األمم المتحدة، والتنفیذ  
 ل.التحدیات المتعلقة بالتموی

تعزیز لوسُتجرى الحوارات المتعلقة بالتمویل أیضًا مع فرادى الدول األعضاء ومجموعات الجهات المانحة   -21
الشراكات االستراتیجیة التي تهدف إلى زیادة عدد االتفاقات المتعددة السنوات لتحقیق نتائج واسعة النطاق في 

 المجاالت التي تحظى باهتمام مشترك.

 األهداف

 دوالر أمریكي. مالیین 109,2: 2023-2020ات غیر المخصصة للفترة إجمالي اإلیراد 

 دولة. 100: األساسيعدد الدول األعضاء المساهمة في الدخل 

 البرامج المواضیعیة العالمیة -باء

، یشرع موئل األمم المتحدة في خمسة برامج مواضیعیة جدیدة لتحقیق نتائج عالمیة شدیدة 2020في عام   -22
أنواع جدیدة من الجهات المانحة، بما في ذلك الشركات، والحكومة المحلیة،  الجتذابالتأثیر. وُتصمم هذه البرامج 

. ومن األمثلة على ذلك برنامج مدن واألثریاء األفراد ، والمؤسسات المالیة، واألوساط األكادیمیة،  الخیریة  والمؤسسات
المصمم لمساعدة المدن على تحدید أولویات التنمیة، وٕاعداد مبادرات لمعالجة  و أهداف التنمیة المستدامة المقترح، 

المبادرات، وربط المدن بشركاء التمویل والمستثمرین   االستثمار في هذه  عائداألولویات وسد الثغرات المحددة، وتقدیر  
من القطاع الخاص لتنفیذ المبادرات، ورصد األثر فیما یتعلق بأهداف التنمیة المستدامة واإلبالغ عنه. وستتلقى  

ل المدن التي تنجح في بلوغ الغایات اإلنمائیة المتفق علیها شهادة رسمیة ألهداف التنمیة المستدامة یعتمدها موئ
ویقدم فرصًا للتمویل المختلط لتمویل استثمار المدن  ،األمم المتحدة. واجتذب البرنامج بالفعل اهتمامًا واسع النطاق

مم المتحدة للبرنامج العالمي والمدن. وترد في مرفق هذا التقریر روابط للوثائق التي تحتوي  وتمویل دعم موئل األ
 والبرامج المواضیعیة األربعة األخرى.على مزید من المعلومات بشأن هذا البرنامج 

 األهداف

 برامج. 5: ُأنشئتعدد البرامج المواضیعیة الجدیدة التي 

 أو أكثر. جهات 3في كل برنامج:  المشاركة الجهات الشریكةعدد 

 ملیون دوالر أمریكي أو أكثر. 30: 2023قیمة االستثمار في كل برنامج بحلول عام 

 المشترك للبرامج الُقطریة التنفیذ  -جیم

سینتقل العمل على المستوى الُقطري من المشاریع الفردیة إلى برامج ُقطریة شاملة مصممة بالتعاون مع  -23
لالستجابة لألولویات   ، وذلكالتنمیة المستدامة  من أجلإطار األمم المتحدة للتعاون    ضمنفریق األمم المتحدة الُقطري  

 حشد دعم الجهود الرامیة إلى  والهدف من ذلك هوالوطنیة وسد الثغرات فیما یتعلق بأهداف التنمیة المستدامة. 
دید من الحكومات والشركاء من جمیع القطاعات. وستوضع معاییر لتحالتي تجمع على الصعید القطري األموال 
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وجود موئل األمم المتحدة وإلنشاء مكاتب متعددة البلدان یعمل بها مستشارون عزز فیها  البلدان ذات األولویة التي سیُ 
 في التقییمات أن یشارك بفعالیةلموئل األمم المتحدة  وهذا بدوره سیتیحلدعم البلدان المجاورة،  للشؤون الحضریة

الموارد، والتنفیذ المشترك للبرامج، بهدف تحقیق نتائج  حشد الُقطریة المشتركة، والبرمجة المشتركة، والمشاركة في 
واسعة النطاق فیما یتعلق بأهداف التنمیة المستدامة. وسیساعد ذلك أیضًا على تحقیق تمثیل جغرافي أكثر  كلیة

دة دعمها على المستوى الُقطري. وسیقدم موئل األمم المتحدة وثائق توازنًا في البرامج التي یستطیع موئل األمم المتح
للمنسقین المقیمین والكیانات الشریكة لألمم المتحدة، مع توضیح الخدمات التي یمكن أن یقدمها في منظومة األمم 

ذ األبعاد الحضریة المتحدة على المستوى الُقطري والكیفیة التي یمكنه به دعم كیانات األمم المتحدة األخرى في تنفی
 .األكثر فعالیة التعاونممكن وتشجیع یل التنافس على األموال إلى أدنى حد لألهداف التنمیة المستدامة لتق

 الهدف

في المائة   50:  2023النسبة المئویة إلیرادات التعاون التقني لموئل األمم المتحدة من األموال المجمعة بحلول عام  
 على األقل.

 الرسوم مقابل الخدمات  -دال

داخل منظومة األمم  ةالمستدامبالحضرنة ُیدعى موئل األمم المتحدة، باعتباره جهة التنسیق المعنیة  -24
للمناطق المتحدة، إلى تقدیم المشورة للمدن والبلدان بشأن السیاسات والتشریعات والتخطیط والحوكمة وآلیات التمویل  

الرسوم التي تطلبها المدن مقابل الخدمات مبادرة ازدهار المدن، التي تقدم نهجًا تنظیمیًا أمثلة . ومن الحضریة
وأدوات تمّكن المدن من إنشاء بیانات أساسیة وأنظمة رصد فیما یتعلق باألبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة 

التدخالت   أیضاً طویر المدن. وتحدد هذه المبادرة  وأبعاد البنیة التحتیة واستخدام األراضي والحوكمة واألبعاد األخرى لت
وازدهار المدن. وهناك مثال آخر یتمثل في برنامج توصیف قدرات المدن على  ةذات األولویة للتنمیة المستدام

 . یضع مالمح لقدرة المدن على الصمود الصمود، الذي 

والبلدان المتوسطة الدخل   ةالناشئ  اتبلدان االقتصاد بقدر أكبر من األهمیة في  مصدر التمویل هذا    ویتسم -25
كافیة لتمویل أنشطتها التنمویة ولكنها تحتاج إلى مشورة من موئل األمم المتحدة للتخطیط لتنمیتها   أمواالً   تمتلكالتي  

 اإلقلیمیة والحضریة.

 الهدف

بحلول من إجمالي التمویل،  األمم المتحدة الوارد من الرسوم مقابل الخدمات    موئلتمویل  التي یمثلها    النسبة المئویة
 في المائة على األقل. 5: 2023عام 

 اللجان الوطنیة  -هاء

استعانت كیانات، مثل منظمة األمم المتحدة للطفولة، بلجان وطنیة لجمع األموال من أجل تنفیذ أعمالها.  -26
تحدیات  تتصدى للن ذات الدخل المرتفع لجمع األموال، السیما للبرامج التي  وثمة مجال إلنشاء لجان وطنیة في البلدا

ب لألزمات اإلنسانیة. ویمكن للجان الوطنیة في االقتصادات الناشئة، التي  یالفقر وتستجوتخفف حدة بیئیة، ال
منظمة التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي،  البلدان األعضاء في الواردة منتتناقص فیها المساعدة اإلنمائیة 

البلدان،   في هذه  تمویل المصرفيالقابلة للج الحضریة  المحلیة لتمویل البرام  أن تساعد على االستفادة من زیادة الموارد 
األموال العامة من خالل االستثمارات والقروض واألدوات المالیة األخرى. وسُتجرى دراسة استقصائیة  حشد وعلى 

، ووفقًا لنتائج هذه الدراسة، سُیجرب هذا النهج في بلدان الوطنیةأن تعمل فیها اللجان  یرجحلتحدید المجاالت التي 
 لمعاییر متفق علیها.منتقاة وفقًا 
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أفریقیا، التي لدیها أكبر أن  ، الذي یبّین تمویل موئل األمم المتحدة للمناطق المختلفة، إلى  6ویشیر الشكل   -27
النسب المئویة  تأتيفي حین في المائة من تمویلها من المساعدة اإلنمائیة،  93 تتلقى عدد من أقل البلدان نموًا،

 في المائة 61بكثیر، إذ تبلغ  من ذلك الكاریبي أقل ومنطقة أمریكیا الالتینیة والبحرلمنطقة آسیا والمحیط الهادئ 
في المائة من  81لدول العربیة، والتي تمثل المساعدة اإلنمائیة المخصصة ل أمافي المائة على التوالي.  54و

 إلى البلدان التي تشهد نزاعات. فتوجه في الغالب التمویل المخصص للمنطقة، 

 6الشكل 

 دوالرات)ال(بمالیین  تمویل موئل األمم المتحدة للمناطق المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

وتیرة تحقیق أهداف  من أجل تسریعمبتكرة التمویل اللتحدید شراكات وخیارات  بشأن التمویل تفاقالل وفقاً  -28
التنمیة المستدامة، تتمثل استراتیجیة موئل األمم المتحدة المقترحة في تعزیز لجان الموئل الوطنیة والمنتدیات 

من هذه المنتدیات  والكثیرتتضمن تعبئة الموارد كإحدى والیاتها.  لكيالحضریة الوطنیة وتحدیث اختصاصاتها 
محلیة والوطنیة وقطاع ، بما في ذلك الحكومات الالجهات صاحبة المصلحةواسعة من    عضویة  تضم بالفعلواللجان  

تعبئة التمویل المحلي، لیس فقط من المنح الذي یتیح  ولها بالتالي التكوینمنظمات المجتمع المدني، الشركات و 
الشركات والقروض المقدمة قطاع الواردة من والتبرعات ولكن أیضًا من التمویل المختلط، بما في ذلك االستثمارات 

 من المؤسسات المالیة. 

 األهداف

: 2023 عدد البلدان الرائدة التي تمتلك لجانًا وطنیة محدثة أو جدیدة تتمثل إحدى والیاتها في تعبئة الموارد بحلول عام
 بلدان. 4

: ةالمستدام  للحضرنةالنسبة المئویة لألموال الواردة من داخل البلدان في االقتصادات الناشئة من أجل تنفیذ برامجها  
 في المائة. 25

 األثر اإلبالغ ب -واو

أجراها موئل األمم المتحدة إلى العمل الجید لموئل األمم  واستعراضات وتقدیراتأشارت عدة تقییمات  -29
نتائج هذا العمل وأثره. واستجابة لذلك، تتضمن الخطة االستراتیجیة   اإلبالغ عنالمتحدة وشددت على ضرورة تحسین  

  انحة الجهات الم وستبلغ. وأهدافها الجدیدة إطارًا للنتائج لضمان تركیز جمیع األنشطة على تحقیق نتائج الخطة
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والشهادات التي یقدمها  القصص اإلخباریةمن خالل  بالنتائج بشكل منهجي والشركاء والجمهور األوسع نطاقاً 
. وستبّین هذه القصص الكیفیة التي تساهم بها البرامج في تحقیق األبعاد الحضریة ألهداف نو والمستفید الشركاء 

من  وستوفر قابلیة المساءلةهذه البرامج،  والجهات الشریكة التي مولتالجهات المانحة  وستبرزالتنمیة المستدامة، 
ومن أجل  خالل إظهار االستخدام الشفاف والفعال للموارد باستخدام معاییر المبادرة الدولیة للشفافیة في المعونة. 

یستكشف البرنامج موئل األمم المتحدة، ساسم إلى جمهور أوسع وتعزیز  وٕایصالهارسالة موئل األمم المتحدة  نشر
 أیضًا إمكانیة استخدام سفراء النوایا الحسنة وغیرهم من المؤثرین.

 األهداف

 في المائة.  100:  2023للجهات المانحة بحلول عام  وتقدم    حسن  توقیتالتي تصدر في  النسبة المئویة للتقاریر الجیدة  

 متابع. 500000: 2023المتحدة بحلول عام في مواقع التواصل االجتماعي لموئل األمم ن یالمتابععدد 

 مخصصة لجهات مانحة منتقاةالتنسیق الجهات  -زاي

موئل األمم المتحدة جهات تنسیق لبعض الجهات المانحة، ولیس لجمیعها. وُیظهر تحلیل الدخل  لدى -30
، دخل ال یمكن التنبؤ بهاالجهات المانحة، مستویات    أكبرسیما   من الجهات المانحة لموئل األمم المتحدة، ال  الوارد 

إلى أن عالقات البرنامج مع هذه الجهات المانحة لیست استراتیجیة. ولذا، ُیقترح تعیین جهات تنسیق  مما یشیر
د مزیال  قامةإلمخصصة للجهات المانحة المهمة الحالیة والجهات المانحة األخرى التي تتمتع بالقدرة واإلرادة السیاسة  

عدد أكبر من النتائج المستدامة  من أجل تحقیقكات طویلة األجل اشر  ترسیخوذلك لمن العالقات االستراتیجیة، 
 على نطاق واسع. 

 الهدف

 .تنسیقجهة  20: 2020المنشأة للجهات المانحة للمنظمة بحلول عام  التنسیقجهات 

 المشاركة مع قطاع الشركات -حاء

الشركات في تمویل التنمیة الحضریة المستدامة بأهمیة حاسمة في تحقیق أهداف  مشاركة قطاع تتسم  -31
جْعل المدن والمستوطنات البشریة شاملة للجمیع وآمنة وقادرة على الصمود  :11التنمیة المستدامة، خاصة الهدف 

تُبَن لم  2030عام ل لمفي جمیع أنحاء العا المتوقعةیة التحتیة في المائة من البن 70 ولما كانت نسبة. مةومستدا
القطاع الخاص، فمن المهم ضمان تحسین قدرة موئل األمم المتحدة  سیملكهافي المائة منها  50وألن نسبة بعد 

على إقناع شركاء القطاع الخاص بااللتزام بأفضل الممارسات في التنمیة المستدامة من خالل التمویل المشترك 
بین القطاعین العام والخاص، بغیة ضمان ترجمة سیاسات التنمیة الشاملة للعمل المعیاري وتشجیع إقامة شراكات 

 إلى أعمال. 

ویعمل موئل األمم المتحدة عن كثب مع الدول األعضاء والحكومة المحلیة لضمان أن تكون مشاریع  -32
، الرأسماليلمشاریع بشكل مشترك من خالل المنبر االستشاري  االتنمیة المستدامة جاهزة لالستثمار. وسُتعد مقترحات  

الذي أسسه موئل األمم المتحدة لضمان تحسین قدرة مدیري المدن على تحدید وتطویر وتأمین استثمارات القطاع 
ط الخاص المناسبة لمشاریعهم اإلنمائیة. ویستند ذلك إلى الخبرة التقنیة لموئل األمم المتحدة في مختبره للتخطی

من أجل تلبیة الطلبات  والتصمیم الحضریین، ومبادرة ازدهار المدن وبرنامج توصیف قدرات المدن على الصمود 
المشورة التقنیة والمشورة المتعلقة باالستثمارات.   من أجل الحصول علىالدول األعضاء والحكومة المحلیة  التي تقدمها  

أثناء الدورة العاشرة للمنتدى الحضري   ستُقدمالعملیة، التي  م إلى دعوحتى اآلن، بادرت العدید من الدول األعضاء 
 .2020شباط/فبرایر  13إلى  8ظبي في الفترة من  العالمي، الذي سُیعقد في أبو
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ویمكن لمشاركة القطاع الخاص أن تسهم كذلك في تقدیم الدعم العیني. ویعمل موئل األمم المتحدة عن  -33
في مجال االستثمار الحضري. وباإلضافة إلى الدعوة إلى  ة من خبرتهمالقطاع الخاص لالستفاد كثب مع شركاء 

ضمان مواءمة االستثمارات الرأسمالیة مع أهداف التنمیة المستدامة والخطة الحضریة الجدیدة، یعمل موئل األمم 
سیساعد موئل األمم المتحدة من الذي  االستثمار الرأسماليالستحداث منبر المتحدة عن كثب مع القطاع الخاص 

 شاملة ومحفزة. تكونالتي تقدم قیمة حقیقیة والتي  تقییم المشاریععلى  خالله

وعلى المستوى الُقطري، یمكن جلب استثمارات القطاع الخاص لالستفادة من األموال المجمعة مثل تلك  -34
موئل األمم المتحدة الدعم لتصمیم البرامج، وبناء مع تقدیم المعنیة بتحسین الخدمات األساسیة والبنیة التحتیة، 

 بتوسیع نطاق االستثمار الخاص.التنظیمیة التي تسمح تغییرات ومناصرته للالقدرات، 

موئل   عدم تعرضتمامًا لضمان    ةالعالمي وستكون شفاف  باالتفاقوستسترشد شراكات القطاع الخاص هذه   -35
وسیستثمر مجددًا في المشاریع . أي شراكة منهانتیجة إلبرام  لحألي شكل من أشكال تضارب المصا  األمم المتحدة

ویتعین إنشاء    ستثمارات موئل األمم المتحدة في الوقت والخبرة التقنیة وستظل غیر هادفة للربح.الأي عائد    المذكورة
قطاع  اجتذابفي  هاماً لكي یحرز البرنامج تقدمًا جهة تنسیق مخصصة للقطاع الخاص في موئل األمم المتحدة 

 .المتعلقة بالمناطق الحضریةالستثمار في أهداف التنمیة المستدامة لاألعمال 

 الهدف

 ملیون دوالر أمریكي. 43.8: 2023-2020قطاع الشركات للبرامج الحضریة للفترة الذي یقدمه الدعم المالي 

 نونحسِ مُ ال/واألثریاء األفراد الخیریة المؤسسات -طاء

دوالر أمریكي في الوالیات المتحدة األمریكیة وحدها في  بلیون 75,86بنحو  الخیریة ساهمت المؤسسات -36
في المشاركة في النهوض بالتغییر   والمحسنون  الخیریة  . وعلى غرار قطاع الشركات، ترغب المؤسسات2018 عام

مصالح  التحدیات التي تفرضها الحضرنة مع مواءمة لإمكانیة  وثمةشدیدة التأثیر.  االستثماراتالعالمي من خالل 
 . والمحسنین األثریاء واألفراد  الخیریة المؤسسات

لدعم  وأثریاء من األفراد عدة مؤسسات خیریة مع موئل األمم المتحدة  شاركوخالل العامین الماضیین،  -37
التنمیة الحضریة المستدامة في مجاالت التجدید الحضري، والبحث واالبتكار، واإلسكان والبنیة التحتیة والخدمات 

 الحضریة األساسیة. 

لدعم االستدامة الطویلة األجل للعمل   واألثریاء األفراد مع المؤسسات    المنهجیةالمشاركة  للمزید من    ویخطط -38
یعاني من نقص شدید في التمویل، ولتحقیق أهداف مشتركة مع المؤسسات   الذيالمعیاري لموئل األمم المتحدة، 

تدفق مستمر  أن یتوفر لموئل األمم المتحدةلضمان  واألثریاء األفراد ، وصنادیق األسر التي تناصر مسألة وحیدة
 الضطالع بوالیته.ا یتیح لهمن الموارد واألموال 

 العطاءات الفردیة -یاء

في المائة من   33منظمة إنسانیة وٕانمائیة رائدة أن العطاءات الفردیة تمثل    18ُتظهر البیانات الواردة من   -39
لوجیا الجدیدة، بما في ذلك بعد. وتساعد التكنو  ةموارد هذه المنظمات. وهو مجال لم یستكشفه موئل األمم المتحد 

 وتقلل عبر اإلنترنت والهاتف المحمول، على تیسیر التمویل الجماعي  ووسائط الدفعوسائل التواصل االجتماعي 
) 7جمع األموال من األفراد. وُتظهر البیانات الواردة من الوالیات المتحدة (انظر الشكل تحول دون الحواجز التي 

وتمشیًا مع دولیة. والمسائل الالحقوق  و   اإلنترنت تشمل البیئة والفقر  عن طریقأن المجاالت التي تتلقى تمویًال كبیرًا  
موئل األمم المتحدة العطاءات الفردیة، باستخدام  سیجربالستكشاف مصادر تمویل مبتكرة،  بشأن التمویل االتفاق
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ذب تالمجاالت التي تجومن الخبرات والدروس المستفادة من كیانات األمم المتحدة والمنظمات اإلنمائیة األخرى. 
 شكل جزءًا كبیرًا من عمل موئل األمم المتحدة. الذي یالعطاءات الفردیة العمل اإلنساني في أوقات األزمات،  

 7الشكل 

 2014اإلنترنت منذ عام  عن طریق التغیر في التمویل 

 
 2014التغير في اإليرادات المحققة عبر اإلنترنت منذ عام 

 الرفق باحليوان احلياة الربية/  –احلقوق    –دولياً    –اجلوع/الفقر    –الصحة    –البيئة    –الثقافة    –مجيع اجملاالت  
 https://www.mrbenchmarks.com/numbers/fundraisingاملصدر: 

 الهدف

 ملیون دوالر أمریكي. 15,5: 2023-2020األفراد للفترة الذي تقدمه المؤسسات الخیریة واألثریاء الدعم المالي 

 األوساط األكادیمیة -كاف

موئل األمم المتحدة كمركز امتیاز،   ترسیخ مكانةالشراكات مع األوساط األكادیمیة عنصرًا أساسیًا في    تمثل -40
المؤسسات األكادیمیة هي الرائدة في مجال االبتكار وتمتلك الموارد والوالیات الالزمة إلجراء البحوث بشأن أحدث ف

 حشد ئل األمم المتحدة إجراء بحوث مشتركة، وكذلك اتجاهات التنمیة المحلیة والعالمیة. وستتضمن الشراكة مع مو 
 الموارد في المجاالت الرئیسیة للبحث واالبتكار التي تعزز التنفیذ والرصد في مجاالت محددة للتنمیة المستدامة.

 التوافق الداخلي -الم

االستعراض اإلداري المستقل لنظم وعملیات موئل األمم المتحدة الذي أجرته شركة إرنست ویونغ،  أبرز -41
مستویات أعلى من الموارد لتنفیذ أعماله  لحشد الرئیسیة التي یتعین على موئل األمم المتحدة تحسینها  المجاالت

قة أكبر كأساس ألي خطة استثمار تهدف ). ویتضمن ذلك تقدیر تكلفة نتائج الخطة االستراتیجیة بد 8(انظر الشكل  

Source: https://www.mrbenchmarks.com/numbers/fundraising 

https://www.mrbenchmarks.com/numbers/fundraising
https://www.mrbenchmarks.com/numbers/fundraising
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والخطط المالیة.  المقررة مقابل النتائج . ویمّكن تقدیر التكالیف كذلك من رصد التنفیذ المقررةإلى تحقیق النتائج 
بالخبرات في هیكل البرنامج فیما یتعلق وتشدد التوصیات المنبثقة عن االستعراض على ضرورة سد الثغرات في 

الموارد، مثل الخبرات في الشراكات مع قطاع الشركات، وٕادارة الصنادیق المجمعة متعددة الجهات  مجال حشد 
الموارد.  حشدالتقنیات المبتكرة لالمانحة، وتصمیم وٕادارة البرامج الممولة من الصنادیق المختلطة وغیر ذلك من 

الموظفین في جمیع أنحاء المنظمة بمسؤولیات هذه الخبرات من خالل التدریب واألدوات لتحسین تكلیف    تعزیز  ویتعین
 تعبئة الموارد.

النتائج اإلبالغ بتحسین  بوسائل منهاالتأكید أیضًا على تحسین إدارة العالقات مع شركاء التنمیة،  وجرى -42
ٕایالء التقدیر الواجب للشركاء على مساهماتهم واستخدام أحدث قنوات االتصال وأكثرها فعالیة للوصول إلى واألثر، و 

الجماهیر المستهدفة. ولتمكین شركاء التنمیة من تقدیم التقاریر إلى أصحاب المصلحة، یلزم اتخاذ تدابیر لتحسین 
مناسبة التوقیت بشأن استخدام الموارد والنتائج و تقاریر جیدة  یقدم البرنامج باستمرار    لكياالمتثال اللتزامات اإلبالغ،  

 المحققة. وسیعزز ذلك الشفافیة، والمساءلة، والتنسیق واالحتفاظ بالجهات المانحة. 

 8الشكل 

 *مستویات أعلى من الموارد من أجل تنفیذ عمل موئل األمم المتحدةلحشد المجاالت الرئیسیة التي یتعین تحسینها 

 

 هذا الشكل دون تحریر رسميیعرض * 

 ستراتیجیة تعبئة المواردأساس الالنتائج والمخرجات  تكالیف: إطار النتائج في الخطة االستراتیجیة -1

: خبراء الهیكل التنظیمي لمختلف أنواع الجهات المانحة/ استراتیجیة قطاع الشركات/  تنویع الجهات المانحة -2
 المنتدى الحضري العالمي العاشر البرامج الرئیسیة لألموال المجمعة/ 

: التدریب على جمع األموال للمقر الرئیسي والمناطق: الجهات المانحة الرئیسیة، وقطاع تنمیة القدرات -3
 ت/ التدریب على األدوات اإللكترونیةالشركات، والمؤسسا
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 األهداف

 .2020تكلفة نتائج الخطة االستراتیجیة: 

 .2020یتیح الهیكل التنظیمي المجال لمشاركة الخبراء في شراكات قطاع الشركات: 

 2020االستراتیجیة المعتمدة للشراكات مع القطاع الخاص: 

: 2021للجهات المانحة بحلول عام    التي تقدم  متسقةوبجودة  في التوقیت المناسب    الصادرةالنسبة المئویة للتقاریر  
 في المائة 100

 2020:  الموارد   بحشد الخاصة بالموظفین المكلفین بمهام تتعلق  و   المعدة بشكل كامل  التدریب، والسیاسات واألدوات

 .2020تنفیذ سیاسة استرداد التكالیف: 

 المانحةمشهد الجهات  -سادساً 

تنفیذ اإلجراءات االستراتیجیة المحددة  عند الجهات المانحة  الذي قد تبدو علیه المشهد  9یبین الشكل  -43
 : هي على النحو التاليالنقاط الرئیسیة و أعاله. 

ستظل الدول األعضاء تشكل مصدر الموارد األساسیة من المیزانیة العادیة والمساهمات الطوعیة  (أ)
العمل المعیاري األساسي الذي تقوم على  جمیع أنشطة المنظمةغیر المخصصة. ولهذه الموارد التأثیر األكبر ألن 

 تدعمه.

تمویل ودعم عیني جدید من  اجتذابینطوي إنشاء برامج رئیسیة مواضیعیة عالمیة على إمكانیة  (ب)
 وذلك، واألوساط األكادیمیة، وكیانات األمم المتحدة األخرى، والحكومات. الخیریة القطاع الخاص، والمؤسسات

 لكل برنامج.ألن تأثیره عالمي، على الرغم من ضیق النطاق المواضیعي ضروري أیضًا التمویل 

  واجتذابعلى المستوى القطري، ثمة مجال لزیادة الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة األخرى  (ج)
شركاء تمویل من جمیع القطاعات داخل البلدان من خالل إعداد برامج قطریة شاملة تغطي أولویات التنمیة 

على تقدیم الرسوم مقابل الخدمات وٕاشراك القطاع   المستدامة ذات األولویة للبلد. وعززت االقتصادات الناشئة قدرتها
 الخاص والمؤسسات المالیة في البرامج الحضریة.

الكثیر و على المستوى دون الوطني، سیكون الشركاء الرئیسیون هم الشركات والسلطات المحلیة،  (د)
منهم على استعداد لدفع تكالیف الخدمات االستشاریة لتقدیم الدعم في تحدید أولویات اإلجراءات وسد الثغرات حتى 

 أكثر ازدهارًا وتدر دخًال محلیًا. ممدنهتصبح 

  

الجهات المانحة والمبادئ التوجیهیة بشأنها/ التركیز على النتائج واألثر/  تعزیز ظهور: إبراز المكانة -4
 االستراتیجیة الرقمیة ووسائل التواصل االجتماعي 

 ق الداخلي/ إدارة العالقات.: إجراء حوارات استراتیجیة رفیعة المستوى/ الشفافیة/ التنسیاستمرار المشاركة -5
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 9الشكل 

 تنفیذ اإلجراءات االستراتیجیة عند لجهات المانحة المحتمل ل مشهدال
  

 األثر

  محلي

 األساسي المعیاري العمل عالمي
 اإلدارة مجالس
 اإلدارة

 الدعوة العالمیة
 المواضیعیة العالمیة الرئیسیة البرامج
 حجماً  أصغر مخصصة معیاریة برامج

 العالمي الحضري المنتدى

 للتعاون المتحدة األمم إطارضمن  القطریة البرامج
 المستدامة التنمیة من أجل
 األخرى القطریة البرامج
 الحكومات إلى المقدمة الخدمات مقابل الرسوم

 للمدن الخدمات مقابل الرسوم

 األكبر، التأثیر األساسي المعیاري للعمل
 .العالمي المستوى على هنتائج تنطبق إذ

 ولكنها عالمیة المواضیعي البرنامج نتائج
 .الموضوعي النطاق في محدودة

 المعاییر والمحلیة القطریة البرامج تختبر
  موقف؛ كل على المطبقة للمواضیع العالمیة

 محلي نطاق المباشر تأثیرهاوبینما یكون ل
 إثراء على التطبیقیة معارفها تساعد أكبر،

 العالمیة المعارف وصقل

 المانحة، الجهة نوع على الدوائر ألوان تدل
 األسهم وتشیر ؛ومستواها المساهمة وحجم

 بالمعارف المتعلقة التعقیبات إلى

في  سابقاً األهداف المالیة المحددة  توجز
 .هذه الرسوم البیانیة

یوضح المخطط الشریطي مستوى التمویل 
الجهات المستهدف من كل نوع من أنواع 

المانحة على مدار السنوات األربع، بمالیین 
 الدوالرات األمریكیة.

یوضح المخطط الدائري مستوى التمویل من 
كل نوع من أنواع الجهات المانحة لكل 
صندوق. فعلى سبیل المثال، تمول الدول 
األعضاء المیزانیة العادیة تمویًال كامًال، في 

 موارد المؤسسة المخصصة تنطويحین 
العالمیة والمعیاریة إلى حد كبیر)  لبرامجا(

على والتعاون التقني (البرامج القطریة) 
أكبر من حیث قاعدة الجهات إمكانیات 

 المانحة األكثر تنوعًا.
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  10الشكل 
 الموارد لحشد موئل األمم المتحدة استراتیجیةإطار النتائج في 

 الرائدة البلدان في وطنیة لجان تشكیل
بحوث واختبارات لتقنیات  إجراء

 العمل من أجلالعطاءات الفردیة 
 كیانات تجارب أساس على اإلنساني

 األخرى المتحدة األمم
  

 المقدمة المانحة الجهات تقاریر نسبة
 المائة في 100: موعدها في

 لمعاییر وفقاً  المانحة الجهات تقاریر
 للشفافیة الدولیة والمبادرة المتحدة األمم
 المعونة في

 المتحدة األمم موئل عمل متابعي عدد
: االجتماعي التواصل مواقع على

 متابع 500000
 

 الموارد لزیادة المنشأة الوطنیة اللجان
 المحلیة

 داخل المتولدة التمویل موارد نسبة
 25: الناشئة االقتصادات في البلدان

 المائة في
 تقلیدیة غیر مصادر من الواردة الموارد
 محددة أهداف لتحقیق

 

 لكل التمویل شركاء من األدنى العدد
 شركاء 3: عالمي مواضیعي برنامج
 الذي تحقق المحدد المستهدف الدخل

 انظر: الشركاء أنواع من نوع لكل
 9 الشكل في الشریطي المخطط

 

 المواضیعیة الرئیسیة البرامج عدد
 برامج 5: المنشأة

 لكل االستثمار من األدنى الحد
 دوالر ملیون 30: برنامج
: السنوات متعددة االتفاقات نسبة
 المائة في 80
 

 االستراتیجیة النتائج تقدیر تكالیف
 من الواردة القطري البرنامج أموال نسبة

 50: المتحدة لألمم المجمعة األموال
 المائة في

 المتحدة األمم اتفاق التزامات نسبة
 عام بحلول المنفذة بشأن التمویل

 المائة في 90: 2023
 

-2020 للفترة أمریكي دوالر ملیون 1095
2023 
 ملیون دوالر  60العادیة:  المیزانیة

 109: موارد المؤسسة غیر المخصصة
 مالیین دوالر 
 ملیون 262: المخصصة موارد المؤسسة

 دوالر
 دوالر مالیین 607: التقني التعاون

 ملیون دوالر 57دعم البرامج: 

 الكامل من أجل التنفیذومرنة  یمكن التنبؤ بهاموارد كافیة  توفیر
 2023-2020 للفترة المتحدة األمم لموئل االستراتیجیة للخطة

 خالل من المال مقابل القیمة تحسین
 بشفافیة التأثیر عالیة نتائج تحقیق
 وكفاءة

 بما متعددین، شركاء من األموالترد 
 والمحلیة الوطنیة الحكومات ذلك في

واألثریاء من  والمؤسسات والشركات
 األفراد

 متعددة استراتیجیة عالقات إقامة
 لتقدیم التمویل شركاء مع السنوات

 نطاق على كبیرة تأثیر ذات برامج
 واسع

 المعیاري للعمل كافیة موارد توفیر
 على البرامج وكذلك األساسي،
 دون والمستوى القطري المستوى
 الوطني

الصنادیق لتحقیق أهداف التنمیة  دعم
 والخطة للمناطق الحضریةالمستدامة 

الحضریة الجدیدة، تمشیًا مع أطر 
التنمیة  من أجلالمتحدة للتعاون  األمم

 للتمویل المتحدة األمم واتفاقالمستدامة 

 التمویل وخیارات الشراكات تؤّمن
 لزیادة للتمویل جدیدة مصادر المبتكرة

 الموارد مستویات

 شراكة استراتیجیة إعداد من االنتهاء
 الشركات قطاع مع

 الشراكات بشأن داخلیة خبرات تأمین
 بما التقلیدیة، غیر المانحة تاالجه مع
 والمؤسسات الشركات ذلك في

 المالیة والمؤسسات
 الجتذابنقاط دخول واضحة  تحدید
 غیر المانحة الجهات من الدعم

 المتحدة األمم موئل لبرامج التقلیدیة

والتوجیهات المتعلقة  سیاساتال تحدیث
لضمان تركیز االتصاالت  االتصاالتب

على النتائج، والوصول إلى الجماهیر 
 الجهاتوٕابراز مكانة المستهدفة، 

 أصحاب جانب من ودعمها المانحة
 دةیالمستف والجهات المصلحة

بالغ إلمؤشرات أداء رئیسیة  وضع
 ورصد تلك المؤشراتالجهات المانحة 

حوارات استراتیجیة بشأن التمویل  إجراء
 إلى تفضي التمویل، كاءشرفرادى مع 
 رسمیة اتفاقات إبرام

 برنامج لكل التمویل آلیات تحدید
 لجذب عالمي مواضیعي رئیسي
 المجمعة األموال
 مخصصة تنسیق جهات تعیین

 العالقات إلدارة واضحة باختصاصات
 الرئیسیة المانحة الجهات مع

 التمویل بشأن استراتیجیة حوارات إجراء
 األعضاء والدول التنفیذي المجلس مع

وتنفیذ سیاسات ومبادئ  تطویر
توجیهیة وأدوات وأنشطة تدریب لتمكین 

 بحشدالموظفین المكلفین بمهام تتعلق 
 الموارد

 

 النتائج إطار تكلفة
 منطقة لكل األولویة ذات البلدان تحدید

 القطریة الفرق مع التعاون أجل من
 المتحدة لألمم التابعة
 مع مشتركة قطریة تقییمات إجراء

 األخرى المتحدة األمم كیانات
 االتفاقنتائج تعبئة الموارد مقابل  رصد

 بشأن التمویل
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 مرفق ال

 
 البرامج الرئیسیة المواضیعیة العالمیة المقترحة 

 

 البرنامج 
 الوثیقة 

 (انقر على األیقونة لفتح الوثیقة)
 

 ,FP1-Inclusive ونابضة بالحیاة  للجمیع أحیاء سكنیة ومجتمعات شاملة
vibrant neighbourho    

 FP2-People-focused التي تركز على الناس ذكیة المدن ال
Smart Cities.pdf 

FP3-RISE UP.pdf   من أجل فقراء المناطق الحضریة مستوطنات بشریة قادرة على الصمود النهوض: 

 

 FP4-Inclusive Cities المناطق الحضریةتعزیز األثر اإلیجابي للهجرة إلى   – للجمیع مدن شاملة
- Enhancing the pos      

FP5-SDG Cities.pdf المدن 
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