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أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات 
 البشرية، مبا يف ذلك مسائل التنسيق

 أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 التنفيذيةتقرير املديرة 

 موجز
ترد يف هذا التقرير آخر املستجدات اليت يقدمها برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل 
األمم املتحدة( بشأن تنفيذ القرارات اليت اختذها جملس اإلدارة يف دورته السادسة والعشرين. وستصدر الواثئق 

ديرتني التنفيذيتني لربانمج األمم املتحدة التالية يف شكل إضافات هلذا التقرير: التقرير املرحلي املشرتك للم
التقرير عن و ؛ (HSP/HA/1/2/Add.1)للبيئة وموئل األمم املتحدة بشأن األنشطة املشرتكة يف البيئة احلضرية 

التعاون مع اهليئات األخرى يف منظومة األمم املتحدة وغريها من شركاء موئل األمم املتحدة يف تنفيذ اخلطة 
مشروع املبادئ التوجيهية على نطاق منظومة و ؛ (HSP/HA/1/2/Add.2) 2019-201٤رتة االسرتاتيجية للف

. (HSP/HA/1/2/Add.3)األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بشأن املدن واملستوطنات البشرية األكثر أماانً 
 .(HSP/HA/1/INF/3) 2019وتكم ِّل هذا التقرير أيضاً تقاريُر األنشطة القطرية لعام 

  

                                                 
HSP/HA/1/1  *. 



HSP/HA/1/2 

2 

 مقدمة -أولا 
 2٦/8و 2٦/7و 2٦/٦و 2٦/5و 2٦/٤و 2٦/3و 2٦/2و 2٦/1يقدم هذا التقرير عمالً ابلقرارات  -1
الصادرة عن جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(، اليت طلب  2٦/9و

 اجمللس فيها معلومات مستكملة عن تنفيذ تلك القرارات.
وئل األمم املتحدة ابهليئات الرئيسية الثالثة املعنية ابلسياسة العامة، وهي: اجلمعية العامة ويسرتشد عمل م -2

لألمم املتحدة، مبا يف ذلك عن طريق اجمللس االقتصادي واالجتماعي؛ وجملس إدارة موئل األمم املتحدة؛ وهيئتها 
تحدة. ويف املناقشات اليت أفضت إىل اعتماد العاملة بني الدورات وهي جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم امل

مؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية املستدامة )املوئل الثالث( لوثيقته اخلتامية، اخلطة احلضرية اجلديدة 
، املرفق(، اتفقت الدول األعضاء بوجه عام على ضرورة إعادة النظر يف هيكل 71/25٦)قرار اجلمعية العامة 

، أنشأ األمني العام الفريق املستقل 2017ة احلايل ملوئل األمم املتحدة. ويف وقت الحق، يف نيسان/أبريل اإلدار 
الرفيع املستوى املعين بتقييم فعالية موئل األمم املتحدة وتعزيزها. ونوقشت استنتاجات الفريق وتوصياته من الدول 

من اجلهات صاحبة املصلحة يف مشاورات عقدت بدعوة  األعضاء وممثلي احلكومات دون الوطنية واحمللية وغريها
يف نيويورك. وركزت املشاورات على تعزيز الوالية  2017أيلول/سبتمرب  ٦و 5من رئيس اجلمعية العامة يومي 

املعيارية ملوئل األمم املتحدة مع ربطها بشكل أوضح بعملياته؛ واستعراض إطار حوكمة موئل األمم املتحدة، هبدف 
 رقابة والشفافية واملساءلة؛ وزايدة إشراك أصحاب املصلحة والقدرة املالية ملوئل األمم املتحدة.تعزيز ال

حل جملس إدارة موئل  73/239، قررت اجلمعية العامة يف قرارها 2018كانون األول/ديسمرب   20ويف  -3
لقرار نفسه، احتفظت اجلمعية األمم املتحدة واستبداله جبمعية موئل األمم املتحدة ذات العضوية العاملية. ويف ا

عضواً تنتخبهم مجعية  3٦بلجنة املمثلني الدائمني، ودعت إىل إنشاء جملس تنفيذي ملوئل األمم املتحدة يتألف من 
 .األمم املتحدة موئل

، شرع موئل األمم املتحدة يف سلسلة 2018ومع وصول املديرة التنفيذية اجلديدة يف كانون الثاين/يناير  -٤
، وتطوير عملية للتغيري 2025-2020ات التحويلية. ومشل ذلك إعداد اخلطة االسرتاتيجية للفرتة من املبادر 

الداخلي، وإعادة اهليكلة التنظيمية ملوئل األمم املتحدة جلعله أكثر بساطة ومرونة وقدرة على االبتكار وصالحية 
، وملواءمته مع اإلصالحات اليت يقوم هبا 2030لغرض تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية املستدامة لعام 

 األمني العام لألمانة العامة لألمم املتحدة.
 (٢٠٢٥-٢٠٢٠صياغة اخلطة السرتاتيجية ) -ألف

( إىل دورة 2019-201٤من أجل ضمان االنتقال السلس من اختتام اخلطة االسرتاتيجية احلالية ) -5
ئل األمم املتحدة صياغة خطة اسرتاتيجية جديدة تركز على النتائج ، بدأ مو 2018التخطيط اجلديدة يف أوائل عام 

ابخلطة االسرتاتيجية اجلديدة، جرى إدماج األنشطة الربانجمية من الربامج الفرعية  . وعمالً 2025-2020للفرتة 
 والريفية؛ ( ختفيض الفقر والتفاوت املكاين يف اجملتمعات احلضرية1السبعة احلالية إىل أربعة جماالت للتغيري: )

( املنع ٤( تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ، وحتسني البيئة احلضرية؛ )3( تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق؛ )2)
، أيدت جلنة املمثلني الدائمني هذه 2018الفعال لألزمات احلضرية واالستجابة هلا. ويف كانون األول/ديسمرب 

 عية موئل األمم املتحدة يف دورهتا االفتتاحية.اخلطة االسرتاتيجية لتقدميها إىل مج
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 التغيري الداخلي -ابء
، بدأ موئل األمم املتحدة يف عملية التغيري الداخلي. وجاء احلافز للقيام بذلك 2018يف شباط/فرباير  -٦

شفافة من الدعوات اليت وجهتها الدول األعضاء إىل موئل األمم املتحدة لكي يسعى إىل أن يكون منظمة موثوقة و 
وخاضعة للمساءلة تعمل بفعالية وكفاءة وعلى حنو تعاوين، وتتمتع ابخلربات اهلامة اليت حتظى ابلتقدير والطلب. 

 وبناء على ذلك، جيري تنفيذ عملية التغيري الداخلي على مسارات العمل الرئيسية السبعة التالية:
  تدور حول رؤية وغرض مشرتكني؛: تشجيع طريقة العمل املشرتك املستندة إىل القيم واليتالرؤية (أ)

 : القدرة على اإلجناز حسب النطاق املطلوب من أجل تغيري حياة الناس إىل األفضل؛األثر )ب(
 : استعادة ثقة الشركاء واعتمادهم من أجل تلبية الوالية؛التمويل (ج)
 : العمل الفعال داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها؛ التعاون (د)
 : هتيئة مكان عمل آمن ومنتج تزدهر فيه املواهب؛ الفريق (ه)

 : حتسني النظم والعمليات لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاءة؛العمليات )و(
 : إشراك املوظفني ومتكينهم من أجل دفع التغيري على حنو فع ال.القيادة (ز)

 اهليكلة التنظيميةإعادة  -جيم
ولكي حيافظ موئل األمم املتحدة على أمهيته يف خضم التغريات يف البيئة الداخلية واخلارجية على حد  -7

عملية إعادة هيكلة تنظيمية هتدف إىل تزويده هبيكل قوي ومرن يف  2018سواء، بدأ يف تشرين األول/أكتوبر 
من  ، لكي يبدأ تنفيذه اعتباراً 2019ية الربع األول من عام نفس الوقت. ويتوقع أن يُقرتح اهليكل اجلديد يف هنا

 .2019متوز/يوليه  1
على الرتاجع املستمر والطويل األمد لإليرادات مقابل النفقات يف مؤسسة األمم املتحدة للموئل  ورداً  -8

، 2018وليه ، قدمت املديرة التنفيذية يف متوز/ي2012واملستوطنات البشرية ويف حساابت دعم الربامج منذ عام 
تدابري هتدف إىل تقليل اإلنفاق من تلك احلساابت، من أجل إدارة عجز أشارت توقعات ذلك الوقت إىل أنه 

. ومشلت هذه التدابري وقف التعيني والرتقية، إىل 2018حبلول هناية عام  (1)رماليني دوال 5,5سيصل إىل حنو 
جانب وقف عقود غري املوظفني اليت تستخدم الصناديق املتأثرة ووضع قيود على العمل اإلضايف وتطبيق شروط 

صر ، تقرر أن يقت2018موافقة صارمة على إعادة تصنيف الوظائف إىل رتب أعلى. ويف تشرين األول/أكتوبر 
متديد التعيينات احملددة املدة املمولة من هذه احلساابت على ثالثة أشهر فقط كل مرة، من أجل إدارة االلتزامات 

، سيجري استعراض هذه التمديدات القصرية 2019التعاقدية ملوئل األمم املتحدة. وخالل الربع األول من عام 
املعنيني. وترافقت هذه التدابري مع تدابري أخرى إلدارة مالك األجل للعقود، اليت هلا أثر عملي كبري على املوظفني 

املوظفني تستفيد إىل أقصى حد ممكن من الوظائف املمولة من مصادر أخرى. وكانت تدابري التقشف مسؤولة 
ب يقار  . وتبني النتائج املؤقتة عجزاً 2018ماليني دوالر حبلول هناية عام  3,9جزئياً عن ختفيض العجز املتوقع إىل 

 مليون دوالر. 1,9
  

                                                 
 .ما مل يذكر خالف ذلك ،بدوالرات الوالايت املتحدةهي الوثيقة  هذه مجيع املبالغ الدوالرية يف  (1)
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 تنفيذ القرارات املتعلقة ابخلطة السرتاتيجية وبرانمج العمل وامليزانية -اثنياا 
العامل املعين  : إصالح احلوكمة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ومتديد ولية الفريق٢6/1القرار  -ألف

 ابلربانمج وامليزانية 
، أقرت جلنة املمثلني الدائمني 2٦/1ابلقرار  عقب متديد والية الفريق العامل املعين ابلربانمج وامليزانية عمالً  -9

 والسادسوالستني اخلامس يف اجتماعيها العاديني  2019-2017قائمة املمثلني اإلقليميني للفريق العامل للفرتة 
، على التوايل. وعقد الفريق العامل اجتماعني رمسيني 2017ن عقدا يف حزيران/يونيه وأيلول/سبتمرب يوالستني اللذ

 خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير.
، انقش الفريق 2017تشرين األول/أكتوبر  12و 11ويف االجتماع الرمسي اخلامس الذي ُعقد يومي  -10

تنفيذ برانمج العمل واخلطة االسرتاتيجية، وتقرير الفريق املستقل  العامل احلالة املالية ملوئل األمم املتحدة، وحالة
 .201٦الرفيع املستوى املعين بتقييم فعالية موئل األمم املتحدة وتعزيزها، والتقارير املالية لعام 

( قياس كفاءة موئل األمم 1ويف ذلك االجتماع، أوصى الفريق العامل أن تقوم املديرة التنفيذية مبا يلي: ) -11
( إعداد وثيقة حتليلية تقدم حملة 2ملتحدة من عن طريق مقارنة التكاليف اإلدارية مع جمموع ميزانية كل مشروع؛ )ا

عامة كافية عن توزيع املوارد بني اجملاالت الربانجمية واملناطق من أجل مساعدة جلنة املمثلني الدائمني وجملس اإلدارة 
لة، ومراعاة االحتياجات اإلمنائية للمناطق املختلفة، مبا يف ذلك على حتديد أفضل حلاالت عدم التوازن احملتم

( تقدمي مقرتحات خطية بشأن القواعد واألنظمة 3املسائل الناشئة مثل التقليل من املخاطر واإلصالح؛ )
صر واإلجراءات احملددة اليت تعوق الكفاءة والفعالية ملوئل األمم املتحدة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احل

اخليارات املختلفة لعملية حتويله، وحتديد التغيريات الضمنية لكل منها، مبا يف ذلك حتليل شامل لآلاثر املرتتبة 
( حتسني فرص الوصول إىل املوقع الشبكي ملوئل األمم املتحدة من أجل ضمان الشفافية والوضوح ٤عليها؛ )

( تعزيز املهام املعيارية ملوئل 5الذي يقوم به يف البلدان؛ )ألنشطة موئل األمم املتحدة، بوسائل منها إبراز العمل 
 األمم املتحدة.

، انقش 2018تشرين الثاين/نوفمرب  20ويف االجتماع الرمسي السادس للفريق العامل، الذي ُعقد يف  -12
 ك الوظيفي؛( اإلصالح اإلداري واملال2( األرقام املالية، وتدابري التقشف، وتعبئة املوارد؛ )1الفريق ما يلي: )

( املعلومات املستكملة عن مناقشات اجلمعية ٤( املعلومات املستكملة عن وضع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة؛ )3)
العامة بشأن إصالح حوكمة موئل األمم املتحدة. ويف ذلك االجتماع، قدم موئل األمم املتحدة الردود بشأن 

صحوبة مبا يناسبها من الواثئق والشرح. وأعرب الفريق العامل التوصيات املنبثقة عن االجتماع الرمسي اخلامس، م
عن ارتياحه للردود. ويف ضوء املناقشات اإلجيابية اليت جرت يف االجتماع وابلنظر إىل اإلنشاء املتوقع جمللس 

 تنفيذي، اتفق الفريق العامل أنه ال حاجة إىل إصدار توصيات يف اجتماعه الرمسي السادس.
وبرانمج عمل برانمج األمم املتحدة  ٢٠19-٢٠14: اخلطة السرتاتيجية املنقحة للفرتة ٢6/3القرار  -ابء

 ٢٠19-٢٠18للمستوطنات البشرية وميزانيته لفرتة السنتني 
وحتويل حول موئل األمم املتحدة التوجيهات اليت تلقاها من الدول األعضاء إىل جهود تنظيمية لتغيري  -13

، وتعزيز هذه املنظمة إىل منظمة أكثر موثوقيًة وشفافيًة وخضوعاً للمساءلة وكفاءًة، ويتميز عملها ابلقيمة والقبول
املبادرات املتوازية لصياغة اإلطار املفاهيمي والربانجمي.  ابلعديد مناملوئل قام و . ثقة الدول األعضاء والشركاء فيها

شاركت ومن أجل دعم أعمال موئل األمم املتحدة من الناحية املفاهيمية، بدأ املوئل عملية تشاورية واسعة وشاملة 
ة. موظفون على مجيع املستوايت يف وضع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدخالهلا دول أعضاء وأصحاب مصلحة آخرون و 
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وأدجمت اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة األنشطة الربانجمية لسبعة برامج فرعية ضمن أربعة جماالت ووافقت عليها جلنة 
 .2018املمثلني الدائمني يف كانون األول/ديسمرب 

حوارًا اسرتاتيجيًا مع الدول األعضاء والشركاء  20إضافًة إىل ذلك عقد موئل األمم املتحدة أكثر من  -1٤
إسبانيا وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وأيرلندا والبحرين وبلجيكا وسنغافورة والسويد وفرنسا وفييت  )مبا يف ذلك

انم وقطر وكينيا وماليزاي واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج 
بية وجامعة الدول العربية(، تناولت مجلة أمور منها تقدمي متويل متعدد السنوات واملفوضية األورو  واهلند والياابن

 .وميكن التنبؤ به لتحقيق النتائج يف إطار اخلطة االسرتاتيجية
ودعم موئل األمم املتحدة أيضًا اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء من أجل إبرام اتفاق بشأن إصالح  -15

 .كية والقيادة والرقابة ملوئل األمم املتحدةتعزيز املل هبدفنظام اإلدارة، 
وظل االفتقار إىل املوارد األساسية ميثل أحد العوامل املقي ِّدة اليت تؤثر على قدرة موئل األمم املتحدة على  -1٦

ؤسسة األمم املتحدة للموئل صندوق األغراض العامة التابع ملتلبية طلبات الدول األعضاء. وال يزال وضع 
. وظهر اجتاه إجيايب يف 2018نهاية عام بماليني دوالر  0,8بلغ العجز  حيثواملستوطنات البشرية صعباً، 

ماليني دوالر  3,٦إىل  2017مليوين دوالر يف العام  2,٦املسامهات ابألموال غري املخصصة، اليت ارتفعت من 
 .2018يف العام 

 تعبئة املوارد -1
، تبني األرقام األولية أن جمموع إيرادات موئل األمم املتحدة، 2018هناية كانون األول/ديسمرب  لولوحب -17

متثل دوالر  1٦٤.5 قدرهاإيرادات خارجة عن امليزانية  منهامليون دوالر،  178.8بلغت دون اسرتداد التكاليف، ب
 .يف املائة من جمموع اإليرادات 92ما نسبته 

واصل موئل األمم املتحدة توجيه النداءات لتقدمي التربعات، من أجل إاتحة املوارد املالية الكافية واليت و  -18
ماليني دوالر يف شكل  3,٦ميكن التنبؤ هبا. ونتيجة للمبادرات املذكورة أعاله، تلقى موئل األمم املتحدة دوالر 

ويشكل  يف املائة من اهلدف اإلمجايل للعام. 28، وميثل هذا املبلغ حنو 2018األعضاء يف العام تربعات من الدول 
 يف املائة عن السنة املاضية. 38ذلك زايدة قدرها 

أما املنح املقدمة إىل حساب األغراض اخلاصة ملؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية، الذي  -19
يف املائة من  ٦8مليون دوالر مما ميثل  ٤7,7موئل األمم املتحدة، فقد بلغت يف ملخصصة ا ةاملعياري الربامج ميول

. وبلغت املنح املخصصة ألنشطة التعاون التقين على الصعيد القطري مليون دوالر ٦9,9البالغ  اهلدف السنوي
يف هذا اجملال )انظر الشكل مليون دوالر  157,2البالغ السنوي  اهلدفيف املائة من  72 أومليون دوالر،  113,2
 أدانه(.
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 الشكل
 : القيمة املستهدفة مقابل األداء الفعلي٢٠18اخلارجة عن امليزانية يف العام  اإليرادات

 )مباليني دوالرات الوالايت املتحدة(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مع الرتكيز على املزيد 2019-2018املوارد للفرتة وواصل موئل األمم املتحدة تنفيذ اسرتاتيجية تعبئة  -20
من الشفافية، وإىل االتصاالت اليت تركز على النتائج على حنو يوسع قاعدة اجلهات املاحنة من خالل صناديق 
التمويل اجلماعي، والربجمة املتكاملة والواسعة النطاق، من أجل حتقيق قدر أكرب من التأثري والشراكات مع اجلهات 

 .اعلة من غري الدول، مبا يف ذلك القطاع اخلاصالف
 خمصصات امليزانية العادية

، وهو 2019يف عام  مليون دوالر 1٤.3 الميزانية العادية قدرهلموئل األمم املتحدة خمصصات  تسلم -21
 .يف املائة من جمموع اإليرادات 8 ما ميثل

 احلضرية اجلديدة ومتابعتها واستعراضها: تعزيز الفعالية يف تنفيذ اخلطة ٢6/8القرار  -جيم
، بشأن تعزيز الفعالية يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ومتابعتها واستعراضها، من 2٦/8نفذ القرار  -22

 خالل األنشطة املدجمة التابعة للربامج الفرعية السبعة لربانمج العمل وامليزانية.
ويف اخلطة احلضرية اجلديدة، قام رؤساء الدول واحلكومات والوزراء واملمثلون الرفيعي املستوى بدعوة  -23

اجلمعية العامة إىل أن تطلب إىل األمني العام أن يقدم، مع االستعانة إبسهامات طوعية من البلدان واملنظمات 
يذ اخلطة احلضرية اجلديدة مرة كل أربع سنوات. وقدم عن التقدم احملرز يف تنف اإلقليمية والدولية ذات الصلة، تقريراً 

، يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين “التقرير الرابعي السنوات”التقرير املرحلي األول، الذي عرف ابسم 
سة شهراً من انعقاد املوئل الثالث. وكان هذا التقرير هو األول يف سلسلة من مخ 18ابلتنمية املستدامة بعد حوايل 

. ومثل 203٦إىل العام  201٦تقارير رابعية السنوات يقدمها األمني العام إىل اجلمعية العامة يف الفرتة من العام 
وكالة من وكاالت األمم املتحدة ومع  20التقرير، الذي أعده موئل األمم املتحدة ابلتشاور عن كثب مع أكثر من 

من الشركاء يف التنمية والبحوث، خطوة  ٤0مات ومع أكثر من اللجان اإلقليمية اخلمس، وكذلك مع ممثلي احلكو 
 أوىل حامسة حنو التعاون على نطاق املنظومة ويف اإلبالغ عن التوسع احلضري املستدام.

 Foundation non-
earmarked

 Foundation earmarked  Technical cooperation

 2018 target 13.1 69.9 157.2

 2018 income 3.6 47.7 113.2
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وقدم التقرير حملة عامة عن التنفيذ التعاوين حىت اليوم، واستعراضًا للبياانت واملنابر املعرفية ذات الصلة،  -2٤
. وتضمن مجلة 2030لالزمة لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بوصفها عاماًل لتسريع خطة العام وتقييمًا للقدرات ا

أمور منها، التوصية ابعتماد هنج تدرجيي يف إعداد التقارير الالحقة، مع الرتكيز على أربعة عناصر مرتابطة هي: 
( االستفادة من املنابر الدينامية 2دام؛ )( تعزيز نظم إنتاج منصات البياانت القائمة على املشاركة وسهلة االستخ1)

( تعزيز الشراكات مع الكياانت املعنية يف األمم املتحدة من أجل 3القائمة لالتصال واملشاركة وإقامة الشراكات؛ )
( تطوير القدرات على اإلبالغ عن التنفيذ الفعال خلطط التنمية ٤إجياد آلية تنسيق تعمل على نطاق املنظومة؛ )

 املستدامة.احلضرية 
 البحوث وتنمية القدرات -1

مدينة  200وكجزء من مهمة موئل األمم املتحدة يف الرصد العاملي، أنشأ املوئل عينة عاملية مؤلفة من  -25
. 2030لقياس االجتاهات يف التوسع احلضري يف العامل والتقدم احملرز حنو تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة العام 

اجتماعاً ألفرقة اخلرباء من أجل تعزيز منهجيات  12اللجان اإلقليمية، نظم موئل األمم املتحدة  وابلتعاون الوثيق مع
)املتعلق جبعل  11رصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة احلضرية ومؤشراهتا، وال سيما اهلدف 

ومستدامة(. وكذلك أصدر توصية إىل فريق املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 
اخلرباء املشرتك بني الوكاالت املعين مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة أبنه ينبغي على الدول األعضاء أن تعتمد 

مكتباً  ٤0عينة على الصعيد الوطين لتصنيف البياانت مكانياً. وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، مت تدريب أكثر من 
 كاتب اإلحصائية الوطنية العتماد تلك املنهجيات واستخدامها.من امل

. وسيكون حالة مدن العاملمن مطبوعته الرئيسية  2020وبدأ موئل األمم املتحدة يف إعداد إصدار العام -2٦
، وسيسلط الضوء على مزااي النمو احلضري “القيمة احلقيقية للتوسع احلضري”هو  2020موضوع إصدار العام 

الدعم إلعداد التقارير  ضرية املستدامني. وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، قدم موئل األمم املتحدة أيضاً والتنمية احل
حالة املدن ، إىل جانب تقارير االستثمار األفريقي : جغرافياً 2018حالة مدن العامل، اإلقليمية والوطنية، مثل 

 ني تقارير أخرى.لباكستان، واململكة العربية السعودية وسري النكا، من ب
ومن أجل تشجيع تقاسم املعارف وتنفيذ أفضل املمارسات، واصل موئل األمم املتحدة عمله على وضع  -27

منرب إلكرتوين لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، وهو أداة دينامية تتمكن من خالهلا الدول األعضاء واجلهات األخرى 
من تقدمي التقارير عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية صاحبة املصلحة )مبا فيها وكاالت األمم املتحدة( 

يوماً من أنشطة بناء القدرات،  97، نفذ موئل األمم املتحدة 2018اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة. ويف العام 
لجنة من رؤساء البلدايت وصانعي القرارات واخلرباء يف اجملال احلضري. وابلتعاون مع ال ٤70مشلت أكثر من 

الربازيلية املبتدئة وضع موئل األمم  (Colab)االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وشركة كوالب 
مدينة يف  800املتحدة تطبيقًا برجميًا للهاتف احملمول لتيسري املشاورات العامة على مستوى املدن، وذلك يف 

 الربازيل.
بلداً. وترصد  12مدينة يف  550هار املدن، اليت تغطي أكثر من ووسع موئل األمم املتحدة مبادرة ازد -28

مبادرة ازدهار املدن األداء يف عدة أبعاد، وتقدم التحليل املكاين، وتوفر البياانت لدعم رصد أهداف التنمية 
 املستدامة على الصعيد احمللي.
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 احلد من األخطار وعمليات اإلصالح -٢
عزز موئل األمم املتحدة تركيزه على دوائر العمل اإلنساين الدولية بشأن مسألة السكان النازحني نتيجة  -29

حلاالت الطوارئ احلضرية املعقدة. وأاتح تركيزه على الربجمة القائمة على أساس املناطق تنفيذ هُنج جديدة لإلنعاش 
اركة اجملتمعات احمللية املتضررة لزايدة املساءلة. وانعكس واالستجابة، تنطوي على إشراك السلطات احمللية وتيسري مش

وليبيا هذا الرتكيز يف الربامج يف العمليات اجلارية ملعاجلة حاالت الطوارئ وحتقيق التعايف منها يف أفغانستان 
واجلمهورية العربية السورية والصومال والعراق، حيث دعمت عمليات تقدير الضرر وتقييم األداء الوظيفي احلضري 

اليت وضعها املكتب اإلقليمي للدول العربية التابع “ حملة عن املدينة”يف املدن املتضررة من األزمات. وتقدم أداة 
 ملوئل األمم املتحدة حتلياًل نقدايً من أجل دعم الشركاء يف حتديد أولوايت التخطيط لإلصالح وإعادة التعمري.

ستجابة حلاالت الطوارئ يف املدن واملستوطنات وواصل موئل األمم املتحدة التأثري على أساليب اال -30
البشرية األخرى وحتسينها من خالل عضويته يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت. وإضافة إىل املشاركة يف 
آليات اللجنة، يتوىل املوئل قيادة فرقة العمل املعنية ابلتصدي للتحدايت اإلنسانية يف املناطق احلضرية. ويف إطار 

راكة مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة، يقدم موئل األمم املتحدة ش
الدعم لتنسيق الالجئني احلضريني وغريهم من الالجئني يف الربازيل الذين هاجروا إىل ذلك البلد من فنزويال نتيجة 

 لألزمة يف فنزويال.
ع استجابة أكثر فعالية لألزمات عن طريق التحالف العاملي ملواجهة وساهم موئل األمم املتحدة يف وض -31

منظمة تنتسب اآلن إىل عضوية التحالف، انتخب موئل األمم  70األزمات يف املناطق احلضرية. وبوجود أكثر من 
ن بني املتحدة رئيسًا لفريقه التوجيهي. وعمل التحالف على مبادرات رئيسية، مبا يف ذلك وضع بروتوكول للتعاو 

 احلكومات احمللية واجلهات الفاعلة يف جمال العمل اإلنساين، ابلتشاور مع اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت.
ويف إطار برانمج توصيف قدرات املدن على الصمود، دخل موئل األمم املتحدة املراحل األخرية من محلة  -32

 -2015ذ إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث جعل املدن مستدامة وقادرة على الصمود: تنفي”شعارها 
وتلقى موظفو البلدايت واملنسقون والشركاء التدريب يف إطار هذه املبادرة. ووضعت “. على الصعيد احمللي 2030

مواصفات القدرة على الصمود ملابوتو، يف موزامبيق، وأسونسيون يف ابراغواي، من أجل حتديد التوافق وبنائه بشأن 
 لقدرة على الصمود ذات األولوية.إجراءات ا

، مجع موئل األمم 2018، ويف أسبوع برشلونة للقدرة على الصمود لعام 2018ويف تشرين الثاين/نوفمرب  -33
مشارك لوضع وتشجيع شراكات جديدة للعمل وللمواجهة اجلماعية لتحدايت القدرة  500املتحدة أكثر من 

احلدث ابلتوازي مع املؤمتر العاملي ملعرض املدن الذكية وتضمن جلسات على الصمود يف عصران احلاضر. ونظم هذا 
عقدت بشكل مشرتك مع رابطات احلكومات احمللية وأوساط القطاع اخلاص والشركاء يف التنمية. وواصل موئل 

ني األمم املتحدة أيضًا رائسة برانمج تعاون ميديني بشأن القدرة على الصمود احلضري، وهو شبكة من املمارس
جتمع بني املنظمات الدولية اليت تقود اجلهود املبذولة يف جمال القدرة على الصمود، مبا يف ذلك اجلهود اليت يبذهلا 
البنك الدويل وفريق قيادة املدن األربعني املعين ابملناخ ومبادرة املدن املائة القادرة على الصمود ومبادرة حتالف املدن. 

بليوين دوالر  2مدينة على الصعيد العاملي، ويُتعهد أبكثر من  ٤ 000كثر من وبشكل مجاعي، يعمل شركاء يف أ
 سنوايً من أجل النهوض ابلنمو احلضري املستدام والقادر على التكيف.

وابالعتماد على منهجية أداة توصيف قدرات املدن على الصمود، أصدر موئل األمم املتحدة  -3٤
ية تتضمن جمموعة من املؤشرات الفعلية اليت ميكن للجهات وهي أدوات عمل“ معززات للصمود احلضري”ستة 

الفاعلة يف املدن أن تستخدمها لتقييم األداء اخلاص هبا من حيث القدرة على الصمود ولتحديد اجلوانب ذات 
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اطق األولوية يف جمال القدرة على الصمود. وتعاجل كل أداة واحدة من القضااي الشاملة التالية فيما يتعلق بقدرة املن
احلضرية على التكيف: اإلجراءات املتعلقة ابملناخ، واملساواة بني اجلنسني، والعشوائيات، والقدرة على الصمود 

 اجتماعياً، وكفاءة استخدام املوارد، وحقوق اإلنسان.
 اخلدمات األساسية احلضرية -3

يق مع برانمج األمم املتحدة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، واصل موئل األمم املتحدة العمل على حنو وث -35
للبيئة من أجل اإلعداد املشرتك السرتاتيجيات الطاقة من أجل ختطيط املدن وتصميمها على حنو مستدام. وخطط 
موئل األمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ملناسبة خالل الدورة الرابعة جلمعية األمم املتحدة للبيئة من أجل 

 الدول األعضاء بشأن إمكانية حتسني جودة اهلواء يف املناطق احلضرية عن طريق استخدام إذكاء الوعي فيما بني
أجهزة استشعار نوعية اهلواء ذات الكلفة املنخفضة وبتحسني إدارة األنشطة احلضرية مثل النقل والتخلص من 

، فظ الطبيعة والسالمة النووية يف أملانياوحلبيئة االحتادية للوزارة لالتابعة  النفاايت. وبدعم من مبادرة املناخ الدولية
اخلدمات األساسية املنخفضة ”يف إطار موضوع  نفذ موئل األمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة أعماالً 

من أجل حتسني  ملساعدة املدن على وضع مقرتحات مشاريع مقبولة مصرفياً “ الكربون يف اخلطة احلضرية اجلديدة
 ة وإدارة النفاايت.خدمات النقل والطاق

وحتت رعاية صندوق األمم املتحدة االستئماين للسالمة املرورية تعاون موئل األمم املتحدة بشأن مشاريع  -3٦
السالمة على الطرق يف إثيوبيا والفلبني. واستمر يف العمل يف مبادرات أخرى مماثلة للسالمة على الطرق، من أجل 

تصميم األفضل ملسارات الدراجات ودروب املشاة والطرق لكي يكون تنمية قدرات املسؤولني يف املدن على ال
 التنقل ابلدراجات واملشي أكثر أمناً.

ولدعم األنشطة التنفيذية املضطلع هبا ضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف تنزانيا،  -37
ملي، عمل موئل األمم املتحدة يف وكجزء من جمموعة املياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على الصعيد العا

دار السالم لدعم اتباع الالمركزية يف إدارة املياه املستعملة يف املستوطنات العشوائية من مدينة موانزا على شواطئ 
 حبرية فيكتوراي، وذلك لتعزيز االستثمارات والقدرات من أجل حتسني الصرف واإلصحاح وإدارة املياه املستعملة.

مم املتحدة الدول األعضاء يف تعميم كفاءة استخدام الطاقة يف قوانني وسياسات البناء وساعد موئل األ -38
على الصعيد الوطين. وكذلك وضعت األدوات واملواد للتوعية بشأن التدابري املتعلقة ابلكفاءة يف استخدام الطاقة 

تصميمات املباين املستدامة واملنخفضة واملوارد لفائدة االختصاصيني املمارسني واألوساط األكادميية، من أجل تعزيز 
 االنبعااثت واملراعية للبيئة.

جعل املدن  بشأن) من أهداف التنمية املستدامة 11وابإلضافة إىل ذلك، ومن أجل دعم حتقيق اهلدف  -39
، ساعد موئل األمم املتحدة الدول (واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة

األعضاء يف رصد ما حترزه من تقدم يف أهداف حمددة تتعلق ابلنقل وإدارة النفاايت. وبوصف املوئل عضوا يف 
أهداف التنمية املستدامة )بشأن ضمان حصول اجلميع بتكلفة من  7الفريق االستشاري التقين املعين بتنفيذ اهلدف 

ميسورة على خدمات الطاقة احلديثة املوثوقة واملستدامة(، أعد وثيقة سياسة بشأن الطاقة واملدن املستدامة بيئياً، 
لرفيع من املنتدى السياسي ا 2018من أهداف التنمية املستدامة يف دورة العام  7لدعم االستعراض األول للهدف 

 املستوى للتنمية املستدامة.
وبعد إجناز املشاريع املمولة من مرفق البيئة العاملية بشأن النقل املستدام والكفاءة يف استخدام الطاقة يف  -٤0

املباين، واصل موئل األمم املتحدة إعداد مقرتحات للحصول على املزيد من األموال املوجهة إىل املناخ من أجل 
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ءة يف استخدام الطاقة يف املباين ولبناء قدرات السلطات املسؤولة يف املدن على تطوير مثل حتسني التنقل والكفا
 هذه املشاريع.

 القتصاد والتمويل للمناطق احلضرية  -4
واصل موئل األمم املتحدة تزويد الدول األعضاء واملدن ابخلدمات االستشارية من أجل معاجلة إدماج  -٤1

ايت والتنمية االقتصادية احمللية مع التخطيط احلضري، وذلك هبدف تعزيز تصميم االقتصاد احلضري ومتويل البلد
 السياسات.

وفيما يتعلق بتمويل البلدايت، عمل موئل األمم املتحدة من أجل حتسني فهم آليات متويل قيمة األراضي  -٤2
موظفي احلكومة يف املدن يف ( تدريب 1هتا للحكومات احمللية: )اوالوسائل الرامية إىل زايدة قيمة األراضي وإيراد

( إعداد ورقات مناقشة بشأن 2اإلسالمية واململكة العربية السعودية وهاييت؛ ) إيرانمدن يف مجهورية  10أكثر من 
( تنفيذ مشاريع ميدانية يف أفغانستان والصومال وكينيا، ضمن بلدان 3توليد اإليرادات وحتصيل قيمة األراضي؛ )

 ( وضع قاعدة بياانت عاملية للبلدايت.٤أخرى؛ )
ل يف جمال االقتصاد والتمويل يف اجملال احلضري هو الشباب وكان أحد جماالت الرتكيز الرئيسية للعم -٤3

بوصفهم حمركاً للرخاء. وواصل برانمج موئل األمم املتحدة للشباب عملياته يف بلدان منها رواندا والصومال وكولومبيا 
لتجديد وكينيا. وبواسطة املراكز اجلامعة املخصصة للشباب، رعى برانمج الشباب رايدة األعمال واالبتكار وا

من الشباب. وإباتحة الفرص للشباب، عمل  1 000احلضري بتقدمي التدريب بشأن تلك املواضيع إىل أكثر من 
موئل األمم املتحدة على حتفيز منو االقتصادات احلضرية. ومن أمثلة هذه اجلهود تلك اليت نفذت يف الصومال، 

بها أصحاب العمل، من أجل تيسري حصول الشباب حيث تلقى الشباب تدريباً من أجل تنمية املهارات اليت يطل
 على الوظائف.

وتبني أيضاً أن اجلمع بني اإلنتاجية والتمويل ميثل قوة دافعة للتنمية االقتصادية احمللية. ودعم موئل األمم  -٤٤
ئل مدينة من مدن اململكة العربية السعودية. ويف مصر، ساعد مو  17املتحدة اجلهود املبذولة يف هذا الصدد يف 

 -اجلديدة. وأعدت يف كال البلدين، اسرتاتيجية مثمرة القمائناألمم املتحدة السلطات احمللية يف إنشاء مدينة 
تصميم السياسات اليت تعزز منو الشركات والصناعات اخلاصة، ابإلضافة إىل دراسة للتخطيط العام لتمكني املدن 

تايل دعم التنمية احمللية املنتجة. ومن األمثلة األخرى على من إدماج التنمية احلضرية مع إجياد فرص العمل، وابل
ذلك مشاريع يف كولومبيا بشأن العشوائيات واحلد من اجلرمية، ويف كينيا بشأن تطوير األسواق من منظور اقتصادي، 

 ويف املكسيك بشأن تطوير البلدايت.
ية على الصعيد العاملي اليت يتعهدها وعن طريق قاعدة بياانت تقارير القدرة التنافسية يف املناطق احلضر  -٤5

موئل األمم املتحدة ابلتنسيق مع األكادميية الصينية للعلوم االجتماعية، ينفذ املوئل قياسات حول مواضيع حمددة 
حتلياًل ألسعار املساكن؛  2018-2017مدينة سنوايً يف مجيع أحناء العامل. وقدم تقرير الفرتة  1 000وذلك لـ 

فسيكون  2020-2019على سالسل القيمة العاملية؛ أما موضوع تقرير الفرتة  2019-2018ة وركز تقرير الفرت 
 بشأن التمويل احلضري والقدرة على املنافسة.

 التشريعات واألراضي واحلوكمة يف املناطق احلضرية -٥
ماَل املعيارية يرشد العمل الذي يقوم به موئل األمم املتحدة على التشريعات احلضرية وإدارة األراضي األع -٤٦

والتنفيذية للعديد من احلكومات يف جمال التنمية احلضرية، مبا يف ذلك يف حاالت ما بعد انتهاء النزاع. وقام موئل 
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األمم املتحدة بوضع واختبار أداة تقييم قانوين لتحسني األحياء الفقرية، توفر منهجية الستعراض القوانني والقواعد 
والصرف الصحي، واألراضي، والتخطيط، واإلسكان والتمويل، هبدف متكني املسؤولني  التنظيمية املتعلقة ابملياه

مع أهداف التنمية املستدامة  عن إدارة املدن من إجراء تقييم نوعي سريع آلفاق حتسني األحياء الفقرية، متشياً 
وع القانون الوطين لتحسني واخلطة احلضرية اجلديدة. وأسهم االختبار امليداين هلذه األداة يف كينيا يف وضع مشر 

األحياء الفقرية. وابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، 
وأمانة الكومنولث، واصل موئل األمم املتحدة العمل على وضع جمموعة أدوات يف جمال القانون وتغري املناخ، لكي 

املياً يساعد البلدان على وضع األطر القانونية الوطنية الالزمة لتحقيق التنفيذ الفعال التفاق ابريس تكون مورداً ع
 .على الصعيد الوطين وللمسامهات احملددة وطنياً 

وخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، عمل برانمج املدن األكثر أمااًن التابع ملوئل األمم املتحدة مع منظمة  -٤7
للفتيات، وذلك هبدف وضع الفتيات  أجل وضع برانمج مشرتك بشأن املدن األكثر أماانً  اخلطة الدولية من

املراهقات يف صميم حتويل املدن إىل أماكن تشمل اجلميع وتتسم ابلتسامح وتوفر الفرص للجميع. ويف عام 
القاهرة وكمباال ، وابلتعاون مع احلكومات واملؤسسات احلضرية واألسر واجملتمعات احمللية يف مخس مدن )2018

من أجل تعزيز سالمة الفتيات وإمكانية استفادهتن من  وليما ونيودهلي وهانوي(، عمل برانمج املدن األكثر أمناً 
األماكن العامة، وذلك هبدف تشجيع مشاركتهن النشطة واجملدية يف التنمية احلضرية واحلكم، وتيسري تنقلهن 

 املستقل يف هذه املدن.
احلوار املتعلق ”، شاركت جلنة األمم املتحدة االستشارية للسلطات احمللية يف تنظيم 2018ويف العام  -٤8

 التنمية املستدامة لعام حكومة وطنية ملناقشة التنفيذ املشرتك خلطة 25الذي مجع ممثلني عن “ ابملدن املستدامة
الرفيع املستوى للتنمية املستدامة، شارك موئل مع الوزراء ورؤساء البلدايت. وعلى هامش املنتدى السياسي  2030

نتدى احلكومات احمللية واإلقليمية، وذلك مع إدارة الشؤون االقتصادية دورة ملاألمم املتحدة يف تنظيم أول 
 واالجتماعية التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة وفرقة العمل العاملية للحكومات احمللية واإلقليمية.

شريكاً واليت ييسرها موئل األمم  80كة العاملية لوسائل استغالل األراضي، اليت تتألف من وال تزال الشب -٤9
املتحدة تواصل عملية استحداث األدوات لتأمني حقوق ملكية األراضي يف املناطق الريفية واحلضرية على حد 

املتعلقة ابألراضي يف أوغندا يف دعم نظم املعلومات ‘‘ املتوافق مع الغرض’’سواء. ويستخدم هنج إدارة األراضي 
ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا والعراق والفلبني والوس ونيبال. ومن خالل تطبيق األدوات املتعلقة ابألراضي، 

امرأة على شهادات األراضي يف أوغندا وزامبيا  2 000مثل منوذج جمال احليازة االجتماعية، حصلت أكثر من 
الفرتة املشمولة ابلتقرير. ودعمت الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي وضع سياسات والعراق وكينيا، خالل 

 وطنية لألراضي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا ونيبال.
، اعتمد الشركاء 2018وخالل اجتماع لشركاء الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي يف نيسان/أبريل  -50

يف اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف الواردة االسرتاتيجية اجلديدة ملعاجلة مسألة ضمان حيازة األراضي وحوكمتها 
ضل املمارسات وما يرتتب عليها من آاثر من التنمية املستدامة. وهتدف هذه االسرتاتيجية إىل توسيع نطاق أف

. ومن أجل بدء تنفيذ االسرتاتيجية اجلديدة، اجتمع 2030-2018أجل دعم اإلصالح الزراعي خالل الفرتة 
 2019ُعقد يف استكهومل يف شباط/فرباير الشركاء واملاحنون والشركاء يف التنمية يف اجتماع حث للجنة التوجيهية 

 لسويدية للتعاون اإلمنائي الدويل.يف مقر الوكالة ا
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على التمويل القائم على األراضي ألكثر من  ووفرت الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي تدريباً  -51
من رؤساء البلدايت واملسؤولني يف السلطات احمللية وذلك من أجل تعزيز مصادر إيرادات احلكومات احمللية  100

، وذلك ابلتعاون 2018شبكة املؤمتر العريب األول لألراضي، يف ديب يف العام املعتمدة على األراضي. ونظمت ال
مع البنك الدويل وإدارة األراضي يف ديب واالحتاد العريب للمساحني، من أجل بدء مبادرة عربية حلوكمة األراضي 

 العربية هتدف إىل رعاية السالم والتنمية والعدالة االجتماعية يف املنطقة العربية.
من مؤشرات  2-٤-1راعية للمؤشر الوكالة الثل موئل األمم املتحدة، إىل جانب البنك الدويل، ومي -52

، 2إىل املستوى  2018أهداف التنمية املستدامة املتعلق ابلوصول إىل األراضي، والذي أتمن تصنيفه يف العام 
ضمان حيازة األراضي مع إطار  بدعم من املكاتب اإلحصائية الوطنية. وجرت مواءمة منهجية مجع البياانت بشأن

 تقدمي التقارير الوطنية عن أهداف التنمية املستدامة.
 التخطيط والتصميم احلضراين -6

واصل موئل األمم املتحدة تلقي الطلبات من الدول األعضاء واالستجابة هلا، وكانت الطلبات تتعلق  -53
وتعزيز وتوسيع نطاق عمل خمترب التخطيط والتصميم بدعم وضع السياسات احلضرية الوطنية ودون الوطنية، 

 احلضريني، وتوسيع وتوحيد حافظة شراكات موئل األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ.
بلداً فيما يتعلق  ٤1، كان موئل األمم املتحدة يقدم املساعدة التقنية إىل 2019وحىت كانون الثاين/يناير  -5٤

، قام موئل األمم املتحدة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 2018الوطنية. ويف العام بوضع السياسات احلضرية 
تقرير  2018االقتصادي ومبادرة حتالف املدن ببدء برانمج السياسة احلضرية الوطنية، ويف إطارها نشر يف العام 

األدوات واألدلة املعيارية من أجل عن السياسة احلضرية. وأنشأ موئل األمم املتحدة جمموعة من املنتجات و عاملي 
 تكثيف ومنهجة اجلهود الرامية إىل دعم وضع السياسات احلضرية الوطنية.

 هاماً  وقد اعرُتف مبخترب التصميم والتخطيط احلضريني، الذي برز كُمرفق تكاملي هام، ابعتباره مصدراً  -55
هتا يف االستجابة ألهداف التنمية املستدامة، لتحديد واعتماد ومواصلة صياغة املشاريع احلضرية اليت ال تنحصر فائد

بل جتتذب أيضًا التمويل لتنفيذها عن طريق املصارف اإلمنائية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص. ومنذ 
التقرير السابق، اتسع نطاق املخترب أو أنشأ شراكات جديدة على مستوى املدن مع وكاالت األمم املتحدة والبنك 

صارف اإلمنائية اإلقليمية، وقاد املخترب مرحلة التطوير االسرتاتيجي لربانمج املدن يف املستقبل، الذي الدويل وامل
بلدان. وتواصلت  10مدينة يف  19ويتضمن أنشطة يف  2018أنشئ استجابة لطلب اململكة املتحدة يف العام 

 بلدان. 3ياه كعامل أتثري الذي يعمل يف الوكالة اهلولندية لتشجيع املشاريع مع املخترب أيضاً لدعم برانمج امل
وواصل موئل األمم املتحدة السعي إىل االعتماد من الصندوق األخضر للمناخ ومرفق البيئة العاملية. ويف  -5٦

غضون ذلك، وبناء على طلب من فريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منواً التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تعاون املوئل مع عدة دول )إثيوبيا واتيلند وتوغو ودولة فلسطني والسويد وكرييباس ومصر والنرويج(  تغري املناخ

معاجلة القضااي املتعلقة ابملناطق احلضرية ”وغريها من الشركاء يف عملية تشاورية أفضت إىل صياغة دليل عنوانه 
توجيهية التقنية بشأن عملية خطة التكيف ملبادئ الابملحق : واملستوطنات البشرية يف خطط التكيف الوطنية

وُقدم الدليل خالل الدورة الرابعة والعشرين ملؤمتر األطراف “. التفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخا الصادرة عن الوطنية
رب يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت عقدت يف كاتوفيتسه يف بولندا يف كانون األول/ديسم

. ومن خالل العهد العاملي لرؤساء البلدايت، وحتالف القيادات لتمويل أنشطة مكافحة تغري املناخ يف 2018
املدن وبواسطة مبادرة جديدة بشأن بناء القدرة على الصمود يف أوساط فقراء املناطق احلضرية يف الفرتة اليت سبقت 
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، تواصل موئل األمم املتحدة 2019يف العام الذي سيعقد لألمم املتحدة  ياملناخلعمل انعقاد مؤمتر القمة املعين اب
مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك السلطات احمللية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملهنيني 

 واألوساط األكادميية، من أجل زايدة الرتكيز على الطموحات العاملية يف جمال املناخ.
 اإلسكان وحتسني األحياء الفقرية -٧

يف عمل  رئيسياً  ال تزال التحدايت اليت تواجه اإلسكان املستدام وحتسني األحياء الفقرية تشكل عنصراً  -57
موئل األمم املتحدة. وتتعلق تلك التحدايت بقضااي االستدامة البيئية، مبا يف ذلك التصميمات واملواد وعمليات 

استخدام املوارد والطاقة؛ واالستدامة االقتصادية، وال سيما القدرة على حتمل  التشييد اليت تتسم ابلكفاءة يف
تكاليف اإلسكان وحتسني األحياء الفقرية، سواء عند شراء املسكن أو على املدى الطويل؛ واالستدامة االجتماعية، 

 جتماعي احلضري.فيما يتعلق بتوفري حقوق مضمونة للمالكني واملستأجرين وتيسري إدماجهم يف النسيج اال
ومن خالل االسرتاتيجية العاملية لإلسكان، قدم موئل األمم املتحدة الدعم على مجيع مستوايت احلكومة  -58

 ٤0يف صياغة وتنفيذ اإلصالحات والتشريعات لقطاع اإلسكان. وحبلول هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير، كان حنو 
تيجيات فيما يتعلق ابإلسكان. وسعى موئل األمم املتحدة إىل من البلدان الشريكة ينفذ سياسات وبرامج واسرتا

تعزيز حلوله املميزة من أجل حتسني القدرة على حتمل التكاليف. ويف الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي، 
وهو برانمج  عقد موئل األمم املتحدة اجتماعاً افتتاحياً لربانمج يركز على اإلسكان امليسور التكلفة من أجل أفريقيا،

سيهدف إىل الربط بني اجلهود احمللية والوطنية واإلقليمية من أجل تعزيز القدرة على حتمل تكاليف السكن يف 
مجيع أحناء القارة عن طريق اختاذ اإلجراءات املتماسكة واملرتابطة. ومشل العمل يف هذا اجملال خطة متويل اإلجيار 

 للنازحني داخلياً يف مقديشو.
 SHERPAشرياب  أداة’’ 2018إلسكان املستدام بيئياً، أطلق موئل األمم املتحدة يف العام ولتشجيع ا -59

ملديري املشاريع واجملتمعات احمللية وسائر اجلهات صاحبة املصلحة  “إلسكان املستداماشاريع مل اإللكرتوينتقييم لل
 ا، برتكيزهامن نوعه األوىل يه األداة هالسكنية. وهذاملشاركة يف التخطيط والتصميم والبناء والتقييم للمشاريع 

 األداةعلى التقييم الذايت لالستدامة من النواحي االقتصادية والبيئية واالجتماعية والثقافية. وميكن احلصول على 
 .(2)والفرنسيةابللغات اإلسبانية واإلنكليزية  ةمتاح يجماانً، وه

بعاد أخرى من االستدامة االجتماعية، مبا يف ذلك إدماج وكذلك قدم موئل األمم املتحدة الدعم أل -٦0
الفئات الضعيفة، مثل مجاعات الشعوب األصلية والشباب واملعوقني واملهاجرين، وذلك عن طريق مشروع اهلجرة 
بني مدن منطقة البحر األبيض املتوسط هبدف املسامهة يف حتسني احلوكمة القائمة على احلقوق لعمليات اهلجرة، 

ل احلوار وتقاسم املعارف واختاذ اإلجراءات، وكذلك هبدف إرساء حوكمة اهلجرة يف عملية ختطيط التنمية من خال
 احلضرية.

واصل املوئل تنفيذ الربانمج التشاركي لتحسني األحياء الفقرية، الذي بدأته أمانة جمموعة دول أفريقيا  -٦1
 190بلدًا و ٤0ية األوروبية، وعمل من خالله حنو ودول منطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ، ومولته املفوض

ماليني من سكان األحياء الفقرية من أجل حتسني الظروف املعيشية. ويف تشرين الثاين/نوفمرب  5مدينة مع أكثر من 
ر ، نظمت جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ واملفوضية األوروبية وموئل األمم املتحدة املؤمت2018

بلداً واخُتتم  ٦1الدويل الثالث بشأن املشاركة يف متويل واسع النطاق يف األحياء الفقرية. وحضر املؤمتر ممثلون من 
إبصدار إعالن عاملي ووضع إطار للعمل من املقرر تنفيذه يف العامني القادمني. وعالوة على ذلك، تعاون موئل 

                                                 
 .www.sherpa4housing.orgمتاح على الرابط:   (2)



HSP/HA/1/2 

14 

لالتينية ومنطقة البحر الكارييب من أجل دعم اسرتاتيجية إقليمية األمم املتحدة مع اللجنة االقتصادية ألمريكا ا
لتحسني حياة سكان املستوطنات العشوائية واألحياء الفقرية يف منطقة البحر الكارييب يف إطار الربانمج التشاركي 

 لتحسني األحياء الفقرية.
منشورات لتوجيه التنفيذ العملي ووضع األدوات وأصدر موئل األمم املتحدة، ابلتعاون مع شركاء عامليني،  -٦2

يف إطار الربانمج التشاركي لتحسني األحياء الفقرية. وتتناول املنشورات مواضيع مثل االقتصاد وسبل العيش غري 
الرمسية، والعمل املناخي لصاحل الفقراء يف املستوطنات العشوائية وأداة التقييم القانوين لتحسني األحياء الفقرية. 

وضع موئل األمم املتحدة منصة معرفية تشمل عنصرًا مبتكرًا للتعلم اإللكرتوين واملشاركة اإللكرتونية. وسيفتتح و 
. واستحدثت شبكة األحياء الفقرية 2019يف أاير/مايو  األمم املتحدة املنرب أثناء الدورة االفتتاحية جلمعية موئل

زراء ورؤساء بلدايت وأكادمييني من أجل استنباط طرق لتعزيز واملستوطنات العشوائية جمموعات تركيز مؤلفة من و 
قدرة أصحاب املصلحة على توسيع نطاق حتسينات الظروف املعيشية يف األحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية 

 بناء على ثالثة أركان هي: الرصد واملعرفة واالبتكار.
 املسائل الشاملة -8

عن الركب، من  املعيارية والتنفيذية اليت تركز على أشد الفئات ختلفاً واصل موئل األمم املتحدة أعماله  -٦3
أجل تشجيع املدن املستدامة اجتماعيًا وبيئياً. وال تزال اآللية الرئيسية لتحقيق ذلك هي تعميم مراعاة املسائل 

اجلهود الرامية إىل الشاملة لتغري املناخ، واملساواة بني اجلنسني، وحقوق اإلنسان، والشباب. وتنعكس نتائج هذه 
. ففي سري النكا، 2018تعميم مراعاة تلك املسائل يف إجراء عدد من التقييمات املستقلة اليت أجنزت يف عام 

على سبيل املثال، خلص أحد التقييمات إىل أن جمالس التنمية اجملتمعية وفرت رعاية سليمة وآمنة ألطفال النساء 
إىل تقييم جتريه الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي، تشري التقديرات إىل  العامالت يف قطاع املزارع. واستناداً 

شخصاً متكنوا من حتسني معارفهم ابألدوات والُنهج اليت تعمل لصاحل الفقراء وتراعي املنظور اجلنساين  2 259أن 
 ٤0، مثلت النساء نسبة متهيدية لتنمية القدرات. ويف اجملموع ةمبادر  101فيما يتعلق ابألراضي عن طريق تنفيذ 

يف املائة من املشاركني يف مبادرة تنمية القدرات املنفذة حتت رعاية الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي. 
وأظهرت تقييمات الربامج القطرية واإلقليمية والعاملية األثر التحويلي للتعميم على الربامج اليت ينفذها موئل األمم 

من “ مسائل عدم اإلقصاء”إدماج يم، كمكمل لألعمال املتعلقة ابملسائل الشاملة، إىل تعزيز املتحدة. وأدى التعم
 الناحيتني املفاهيمية والتشغيلية على حد سواء.

وعمل موئل األمم املتحدة عن كثب مع برانمج األمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة  -٦٤
البشرية/اإليدز والرابطة الدولية ملقدمي الرعاية للمصابني ابإليدز من أجل إعداد مؤمتر مدن املسار السريع الذي 

مدينة تقوم بتعجيل  250لني عن أكثر من . وسيمثل املؤمتر أول جتمع دويل ملمث2019سيعقد يف أيلول/سبتمرب 
وهي ثالثة أمراض يشار  -استجاابهتا لفريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز، وداء السل، والتهاب الكبد الفريوسي 
مـُدن املسار السريع: إهناء ”إليها كأولوايت صحية للمناطق احلضرية يف اخلطة احلضرية اجلديدة واإلعالن املعنون 

 “.زوابء اإليد
 السرتاتيجية على نطاق املنظومة بشأن اخلطة احلضرية اجلديدة وإطار العمل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة -9

يف أعقاب الدعوة إىل وضع اسرتاتيجية وإطار عمل على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل تنفيذ  -٦5
الدول األعضاء واهلياكل التشاورية اإلقليمية يف  اخلطة احلضرية اجلديدة، قاد موئل األمم املتحدة عملية التشاور مع
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، مما أدى إىل اعتماد عناصر رئيسية إلطار عمل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف السياقات 2018شباط/فرباير 
 .(3)اإلقليمية

املتحدة يف املشاورات اليت عقدت خالل الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي، اتفقت وكاالت األمم  -٦٦
، قام فريق اإلدارة العليا لألمني 2018حزيران/يونيه  ٦على التعاون يف وضع اسرتاتيجية على نطاق املنظومة. ويف 

العام بدعوة موئل األمم املتحدة لتيسري التعاون فيما بني الوكاالت من أجل تعزيز االتساق على نطاق املنظومة 
يف وقت الحق، قاد موئل األمم املتحدة فريق عمل مؤلف من ممثلني عن فيما يتعلق ابلتنمية احلضرية املستدامة. و 

وكالة من وكاالت األمم املتحدة، وقدم الفريق مشروع إطار إىل جلنة املمثلني الدائمني لدى موئل األمم املتحدة  12
بادل. ويف تشرين ، وأشري فيه إىل أن العمل سريكز على املعارف والعمليات والتمويل والت2018يف أيلول/سبتمرب 

، أقرت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية ابلربامج موجزًا عامًا مشروحًا للعملية، متهيدًا لنظر 2018األول/أكتوبر 
. وستقدم االسرتاتيجية مبجرد إقرارها إىل جملس 2019اللجنة الرفيعة املستوى فيها بصورة هنائية يف نيسان/أبريل 

األمم املتحدة املعين ابلتنسيق الستعراضه واملوافقة عليه، وقد يتحقق ذلك يف موعد  الرؤساء التنفيذيني يف منظومة
 .2019قريب هو أاير/مايو 

 التمويل من أجل التوسع احلضري املستدام -1٠
سعياً إىل حتسني التمويل من أجل التوسع احلضري املستدام، واصل موئل األمم املتحدة العمل مع شركاء  -٦7

بشأن مرفق التنفيذ املتعدد الشركاء من أجل التنمية احلضرية املستدامة. وستساهم املبادرات مثل البنك الدويل 
املتخذة يف البلدان الرائدة )أوغندا ومصر واملكسيك وكينيا( يف إثبات جدوى املفهوم قبل الشروع يف تعبئة املوارد. 

اسات اجلدوى، لتمكني موئل األمم املتحدة وتواصلت اجلهود الرامية إىل حتديد املزيد من املشاريع عن طريق در 
وغريه من مساعدة املدن على حتديد املشاريع املقبولة مصرفيًا ومواءمتها مع مستثمرين حمتملني. وبفضل حتليل 
أجري يف مرييدا، ابملكسيك ابستخدام البياانت الناجتة عن مبادرة ازدهار املدن أتيح إجراء دراسات جدوى من 

حمتملة. ويف كينيا، تواصل البنك الدويل وموئل األمم املتحدة بصورة مكثفة مع احلكومة من  أجل حتديد مشاريع
أجل وضع خطة عمل ملعاجلة عناصر التخطيط احلضري املتكامل، واإلسكان امليسور التكلفة، وحتسني األحياء 

ات استكشافية مشرتكة إىل أوغندا الفقرية، وتوليد إيرادات البلدايت وبناء القدرات للحكومات احمللية. وأرسلت بعث
. ويف إطار إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، شارك موئل األمم املتحدة يف إنشاء 2018ورواندا يف العام 

 صندوق أهداف التنمية املستدامة، ودعا إىل إنشاء انفذة حضرية يف الصندوق.
ضري املستدام عن طريق مشاركة موئل األمم وأسست أيضاً أوجه جديدة للتآزر وأرسي متويل للتوسع احل -٦8

مليون دوالر.  13ثالثة مشاريع بتكلفة إمجالية قدرها  2018املتحدة يف صندوق التكيف، واعتمدت يف العام 
مليون دوالر. ووافق جملس  50، بلغ اإلمجايل للمفاهيم واملقرتحات اليت جيري إعدادها حوايل 2019ويف عام 

ني جديدين من موئل األمم املتحدة للعمل يف جزر سليمان وفيجي. وبدأ مشروع صندوق التكيف على مقرتح
آخر يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية. ويف أفريقيا، قدم برانمج إقليمي للقدرة على الصمود جلزر القمر ومدغشقر 

برانمج إقليمي لألردن ولبنان ومالوي، موزامبيق من أجل املوافقة النهائية عليه. ويف الدول العربية، جيري إعداد 
وكذلك مشروع ملنطقة العاصمة اخلرطوم. ويف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، جيري إعداد مشروع إقليمي يف 
األرجنتني وابراغواي والربازيل. ويف الوقت نفسه، تقرر أن املقرتح الذي قدمه موئل األمم املتحدة لتقدمي خدمات 

                                                 
إلسكان املستدام والتنمية بشأن الالطالع على مزيد من املعلومات فيما يتعلق ابلدعم التقين اإلقليمي  2٦/5انظر القرار   (3)

 احلضرية املستدامة عن طريق اهلياكل التشاورية اإلقليمية.
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خضر للمناخ مقبول تقنياً يف ثالثة جماالت هي: التخطيط للتكيف والنقل والتنمية احلضرية.  اخلرباء إىل الصندوق األ
وحتقق تقدم يف اعتماد موئل األمم املتحدة كهيئة متعددة األطراف ملشاريع الصندوق األخضر للمناخ، بتعديل 

 ماانت البيئية واالجتماعية.عدد من السياسات الداخلية لكي تليب معايري االعتماد، مبا يف ذلك إضافة الض
 تنفيذ القرارات األخرى -اثلثاا 
 : تعزيز دور موئل األمم املتحدة يف الستجابة لألزمات احلضرية٢6/٢القرار  -ألف

، واصل موئل األمم املتحدة 2٦/2على الرغم من عدم ورود تربعات للصندوق املنشأ مبوجب القرار  -٦9
حتديث سياسته العامة املتعلقة ابملستوطنات البشرية اليت متر أبزمات. وستستند السياسة اجلهود اليت يبذهلا من أجل 

، اليت ُحدد فيها منع األزمات احلضرية واالستجابة هلا على 2025-2020العامة إىل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
ة اجلديدة مسائل من قبيل سد الفجوة حنو فعال بوصفه أحد اجملاالت األربعة للتغيري. وستعاجل اخلطة االسرتاتيجي

 بني املساعدة اإلنسانية والتنمية، والنزوح، واهلجرة، واحلد من خماطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود.
ويف هذا الصدد، استمرت الشراكة مع أعضاء اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت، وال سيما مع  -70

، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، اليت ينسق مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
منظمة األمم املتحدة  املوئل معها األنشطة املضطلع هبا يف إطار اجملموعة الفئوية العاملية للمأوى، والشراكة مع

 الصحي والنظافة الصحية.، فيما يتعلق ابجملموعة العاملية املعنية ابملياه والصرف (اليونيسيف) للطفولة
وقاد املوئل بشكل مستقل إعداد مذكرة األمم املتحدة التوجيهية بشأن األراضي والنزاعات، ابلتعاون مع  -71

إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السالم التابعتني لألمانة العامة لألمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة 
املذكرة، عند املوافقة عليها، ستساعد منظومة األمم املتحدة على معاجلة األسباب اجلذرية اإلمنائي. ومن املتوقع أن 

 للنزاع يف املناطق الريفية واحلضرية على حد سواء.
 : تعزيز األمان يف املدن واملستوطنات البشرية٢6/4القرار  -ابء

تاحة بشأن السالمة يف املدن، نشر ابإلضافة إىل الدعوة إىل زايدة ظهور األدوات واألساليب واخلربات امل -72
، (٤)من اخلربة ابملدن األكثر أمناً يف أفريقيا عاماً  20موئل األمم املتحدة تقريراً عن تعزيز ثقافة منع اجلرمية يف اجملتمع: 

كمعيار يقدم اخلربات واملمارسات البلدية يف جمال منع اجلرمية والعنف يف املناطق احلضرية، ويؤكد على األمان  
للتخطيط ويف التشريعات واالسرتاتيجيات على نطاق البلدايت. وكذلك أقام برانمج املدن األكثر أماانً شراكات 

 Huawei Technologies) للبياانت املفتوحة مع القطاع اخلاص. وابالشرتاك مع شركة هواوي احملدودة للتكنولوجيا

Co. Ltd)  ض عن البياانت الضخمة ملدن أكثر أماانً، من أجل دعم احلوارات موئل األمم املتحدة كتااًب أبيوضع
 بشأن تعزيز السياسات واملمارسات القائمة على األدلة.

وكان أحد شركاء األمم املتحدة الرئيسيني يف مسألة املدن األكثر أمااًن مكتب األمم املتحدة املعين  -73
يف عمليات برجمة مشرتكة يف كايل بكولومبيا، وكرييتارو  ابملخدرات واجلرمية، الذي شارك موئل األمم املتحدة معه

. ومع (5)ابلسالمةيف املكسيك، وديرابن يف جنوب أفريقيا، ووضع دلياًل لعمليات التدقيق التشاركية فيما يتعلق 

                                                 
 /www.mile.org.za/AFUS2018/DocumentsAFUS2017ميكن االطالع عليه على الرابط:    (٤)

20%20Years%20of%20Safer%20Cities%20in%20Africa%20-%20Report.pdf. 
-www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2019/02/ Guide-safetyميكن االطالع عليه على الرابط:  ( 5)

audits_final_predesign_EN.pdf. 
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، سيواصل موئل 2025-2020السالمة يف املناطق احلضرية كموضوع شامل يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  حتديد
 ألمم املتحدة تطوير وحتسني األدوات واألساليب واخلربات املتعلقة ابلسالمة يف املدن.ا

تفاصيل مشروع املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن املدن األكثر  HSP/HA/1/2/Add.3وترد يف الوثيقة  -7٤
د خطة تنفيذ مجاعي من األمم أماانً، الذي ميثل عنصراً رئيسياً يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة. ويتوقع أن تساع

املتحدة، بعد أن تنظر فيها اجلمعية العامة، يف مواصلة حتسني السالمة واألمن يف املناطق احلضرية واملستوطنات 
 البشرية.

: الدعم التقين اإلقليمي بشأن اإلسكان املستدام والتنمية احلضرية املستدامة عن طريق اهلياكل ٢6/٥ -جيم
 اإلقليميةالتشاورية 

خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، واصل موئل األمم املتحدة تقدمي الدعم للهياكل التشاورية اإلقليمية من  -75
أجل حتقيق أهداف اخلطة احلضرية اجلديدة. ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، قامت فرقة عمل إقليمية معنية 

توى القطري فيما يتعلق ابلتوسع احلضري املستدام يف ابلتوسع احلضري املستدام ابستعراض التدخالت على املس
كمبوداي ونيبال. وحدد املشاركون يف منتدى للشركاء األولوايت من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة من خالل 

 عملية الستعراض األقران تشمل كياانت األمم املتحدة على الصعيد اإلقليمي.
، أسهم موئل األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ويف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب -7٦

ومنطقة البحر الكارييب يف خطة عمل إقليمية من أجل اخلطة احلضرية اجلديدة. وأدى ذلك إىل مزيد من التعاون، 
ة اتساق يف جمال التنمية احلضرية املستدامة، هبدف زايد يمبا يف ذلك اقرتاح مشروع مشرتك للتعاون األقاليم

 السياسات فيما بني الدول األعضاء، األمر الذي سيؤدي بدوره إىل مواءمة أولوايهتا.
وأسهم موئل األمم املتحدة يف وضع االسرتاتيجية العربية لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة، اليت يقودها  -77

الوزاري العريب الثاين لإلسكان والتنمية  جملس وزراء اإلسكان والتعمري التابع جلامعة الدول العربية. وأقر املنتدى
يف املغرب. وأعقب ذلك أنشطة  2017احلضرية املستدامة خطة تنفيذ لالسرتاتيجية يف كانون األول/ديسمرب 

لتنمية القدرات والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف اجلزائر ومصر واملغرب. وقدم موئل األمم املتحدة الدعم أيضاً 
 امج القطرية ملوئل األمم املتحدة يف دولة فلسطني والسودان.لوضع واثئق الرب 

ويف أفريقيا، قام موئل األمم املتحدة، واللجنة االقتصادية ألفريقيا ومفوضية االحتاد األفريقي بتنظيم حوار  -78
حلضرية ، وتناول احلوار أطر التنفيذ والرصد للخطة ا2017يف كيب اتون، جنوب أفريقيا، يف تشرين الثاين/نوفمرب 

اجلديدة. ومشل التعاون مع االحتاد األفريقي أيضًا العمل على وضع قانون منوذجي بشأن اإلسكان واملستوطنات 
البشرية والتنمية احلضرية، لدعم إطار إقليمي لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة. وعلى الصعيد القطري، نشر موئل 

 وأنغوال وأوغندا وجنوب السودان والكامريون وكينيا وموزامبيق.األمم املتحدة واثئق الربامج القطرية يف إثيوبيا 
ويتعاون موئل األمم املتحدة أيضًا مع إدارة السياسات اإلقليمية واحلضرية التابعة للمفوضية األوروبية  -79

عة يف يف املناطق واملدن الواق 2030لعام  التنمية املستدامة بشأن الرصد القائم على املؤشرات للبعد احلضري خلطة
 االحتاد األورويب.

 : املنتدى احلضري العاملي٢6/6القرار  -دال
شباط/فرباير  13إىل  7عقدت الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي يف كواالملبور يف الفرتة من  -80

وحضر املنتدى حنو “. مدن للجميع: تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة - 2030مدن عام ”حتت عنوان  2018
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بلداً، شاركوا يف املناقشات املفتوحة واحلوارات واملعارض واملناسبات هبدف تقاسم  1٦٤رك من مشا 2٤ 000
الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة، وشاركوا أيضًا يف جلسات بشأن احللول والسياسات واألطر التشريعية 

ف التنمية املستدامة. وركز إعالن احلضرية. وأظهر املنتدى دور اخلطة احلضرية اجلديدة يف التعجيل بتحقيق أهدا
على عناصر التمكني الالزمة للتحول اإلجيايب، والتحدايت املستمرة اليت تواجهها  2030كواالملبور بشأن مدن عام 

، وتضمن توصيات حمددة بشأن األطر عاجالً  املدن واملستوطنات البشرية، واملسائل الناشئة اليت تتطلب اهتماماً 
 احللول املبتكرة.واحلوكمة والشراكات و 

لمنتدى وعمليته التحضريية طائفة واسعة من أصحاب املصلحة من املنظمات ل ةالتاسعالدورة وشاركت يف  -81
العاملة على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين واحمللي واملنظمات الشعبية واملنظمات العاملة يف القطاع غري الرمسي. 

، لتوجيه 2017من آذار/مارس  املمثلني الدائمني اجتماعات شهرية اعتباراً وعقدت جلنة فرعية يف إطار جلنة 
 األعمال التحضريية للمنتدى.

لمنتدى من أجل تعزيز نوعية املناقشات ل ةالتاسعالدورة وطبق هنج قائم على النتائج ابلنسبة جلميع عناصر  -82
أعدت مسبقاً. ويف إطار التحضري للمنتدى،  وقابلية القياس للنتائج. وسجل املقررون النتائج املوضوعية يف مناذج

حددت مجيع وحدات العمل الفين ملوئل األمم املتحدة النتائج املتوقعة من جلسات كل منها ضمن إطار منطقي. 
. وينظر موئل األمم املتحدة والدول 2018وبدأت عملية لتقييم فعالية إطار نتائج املنتدى وأثره يف أاير/مايو 

 ملصلحة حالياً يف مشروع تقرير هبذا الشأن.األعضاء وأصحاب ا
وجتري على قدم وساق األعمال التحضريية للدورة العاشرة للمنتدى احلضري العاملي. وبناء على التجارب  -83

السابقة والتعليقات املتلقاة، قام موئل األمم املتحدة ابإلشراك الفعال لوكاالت األمم املتحدة األخرى يف األعمال 
ورات املقبلة للمنتدى. وبدأت عملية االختيار من أجل استضافة الدورة احلادية عشرة للمنتدى التحضريية للد

، كانت سبع مدن قد أعربت عن اهتمامها 2018متوز/يوليه  30احلضري العاملي. وحبلول املوعد النهائي وهو 
موئل األمم املتحدة ومن لمنتدى. وشكلت جلنة اختيار تتألف من موظفني من لعشر  ةاحلادي الدورة ابستضافة

 .2019وكاالت أخرى اتبعة لألمم املتحدة للنظر يف العروض. ويتوقع أن تنتهي عملية االختيار حبلول نيسان/أبريل 
 : العتماد٢6/٧القرار  -هاء

، ُنشرت على نطاق واسع إجراءات اعتماد املنظمات صاحبة املصلحة وُعممت 2٦/7ابلقرار  عمالً  -8٤
على اجلهات صاحبة املصلحة، وهي أيضًا متاحة على شبكة اإلنرتنت. وتقود العمل على وضع سياسة إشراك 

والفريق العامل ألصدقاء أصحاب املصلحة جلنة فرعية معنية ابلسياسات والربامج )يف إطار جلنة املمثلني الدائمني( 
. وُعقدت عشرة اجتماعات، ابإلضافة إىل تنظيم 2018الرئيس الذي أنشأته اللجنة الفرعية يف حزيران/يونيه 

الرئيس )الوالايت املتحدة األمريكية( لعدة مشاورات. وواصل موئل األمم املتحدة دعم هذه العملية، بوسائل منها 
إجراء التحليالت الشاملة للممارسات والسياسات واالسرتاتيجيات اليت تتبعها إعداد واثئق املعلومات األساسية و 

وكاالت األمم املتحدة األخرى واملنظمات املتعددة األطراف فيما يتعلق ابملشاورات واملشاركة مع اجلهات صاحبة 
 املصلحة واجملتمع املدين.

ره أحد عناصر سياسة أوسع نطاقاً ووافقت الدول األعضاء على النظر يف إجراءات االعتماد ابعتبا -85
إلشراك أصحاب املصلحة. ولكن ظهر اختالف يف الرأي هبذا الشأن. وعلى الرغم من احتفاظ الدول األعضاء 
ابمتيازاهتا يف جمال اختاذ القرارات، فقد أدركت بوجه عام ضرورة وجود نظام يتسم ابالنفتاح والشفافية لتمكني 

ن املشاركة يف العمليات احلكومية الدولية ملوئل األمم املتحدة. واعرتفت أيضاً خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة م
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من األعضاء املعتمدين،  ٤ 000بضرورة حتديث قاعدة بياانت الشركاء، اليت تتضمن حاليًا معلومات عن حنو 
جبه طلبات لكي حيتفظ فيها فقط ابألعضاء النشطني، وإلقامة أساس متسق وموضوعي يقدم أصحاب املصلحة مبو 

( اإلجراء الواجب اختاذه يف حالة إبداء اعرتاض من دولة من الدول 1االعتماد. وكانت جماالت اخلالف الرئيسية )
( وحتديد ما إذا كانت جهة منح االعتماد هي الدول األعضاء أم موئل األمم املتحدة. ومنحت 2األعضاء؛ )

اء من التوصل إىل توافق يف اآلراء قبل الدورة االفتتاحية من الوقت لتمكني الدول األعض اللجنة الفرعية مزيداً 
 .2019يف أاير/مايو  األمم املتحدة جلمعية موئل

 : تنمية املستوطنات البشرية يف األرض الفلسطينية احملتلة٢6/9القرار  -واو
وعة قدم الربانمج اخلاص للمستوطنات البشرية من أجل الشعب الفلسطيين الدعم التقين من خالل جمم -8٦

من التدخالت ذات األولوية على النحو املتفق عليه مع دولة فلسطني واجلهات الشريكة األخرى احملددة يف وثيقة 
. وبلغ اإلمجايل لألنشطة املضطلع هبا يف إطار الربانمج 2022-2018الربانمج القطري ملوئل األمم املتحدة للفرتة 

جمتمعًا حملياً يف  220شريكاً منفذاً حمليًا لفائدة أكثر من  35ماليني دوالراً ونفذها  5أكثر من  2018يف عام 
أحناء من قطاع غزة والضفة الغربية، مبا فيها القدس الشرقية. ومشلت جماالت الرتكيز تقدمي املشورة يف جمال السياسات 

وى بدرجة كافية، وتعزيز واملساعدة التقنية، وبناء القدرات، واملساعدة يف بناء القدرات، واحلماية واحلصول على املأ
ختطيط استخدام األراضي على حنو يستجيب ملتطلبات احليازة ويراعي االعتبارات اجلنسانية على الصعد احمللي 
واإلقليمي والوطين من أجل التصدي للمعدالت غري املسبوقة من التوسع احلضري. ونفذت هذه املبادرات من 

تمعات احمللية، من أجل متكني سكان اجملتمعات أنفسهم من حتديد خالل العمليات التشاركية اليت تقودها اجمل
شكل وتصميم بيئتهم املعمورة يف املستقبل. وعلى هذا النحو طور الربانمج مساحات عامة آمنة ترحب ابجلميع 

 وعزز قدرات البلدايت على إجراء عمليات –النساء والشباب  –ويسهل الوصول إليها، خلدمة أكثر الفئات ضعفا 
التخطيط املكاين التشاركية ورصدها. واستمرت تدخالت جتديد املساكن والدعم لعمليات إدارة األراضي على 
قدم وساق. وتواصلت املشاورات مع الدول األعضاء لكي جيتمع جمدداً اجمللس االستشاري والصندوق االستئماين 

 للتعاون التقين.
 الستنتاج -رابعاا 

الفرص اليت يتيحها التوسع احلضري املستدام من أجل  2030لعام  التنمية املستدامة وتعكس خطة -87
من أهداف  11النهوض ابملساواة واالستدامة البيئية واالزدهار االقتصادي، على النحو الذي يتجسد يف اهلدف 

لتصدي للفقر )اهلدف التنمية املستدامة، وكذلك يف عدد من األهداف والغاايت األخرى. وسيكون من املستحيل ا
(، والنمو االقتصادي والعمالة )اهلدف ٦(، واملياه والصرف الصحي )اهلدف 5(، واملساواة بني اجلنسني )اهلدف 1
(، واالستهالك واإلنتاج املستدامني )اهلدف 10(، وانعدام املساواة )اهلدف 9(، والتصنيع واالبتكار )اهلدف 8

عاجلة الطريقة اليت تنمو هبا املدن وتعمل. وتوفر االلتزامات التحويلية ( دون م13(، وتغري املناخ )اهلدف 12
وحمركات التغيري ووسائل التنفيذ اخلاصة ابخلطة احلضرية اجلديدة إطاراً للتعجيل يف التقدم احملرز يف حتقيق أهداف 

 التنمية املستدامة وتنفيذها حملياً يف املدن واملستوطنات البشرية األخرى.
عاماً ابلغ األمهية ملوئل األمم املتحدة، شرع فيه يف عملية إصالح شاملة للتصدي  2018لعام وقد كان ا -88

لألزمة املالية اليت واجهها ولنقص ثقة الشركاء: األعضاء واجلهات املاحنة واملوظفني وغريهم من أصحاب املصلحة. 
 استثنائية للتصدي لتلك التحدايت.وبذل موظفو موئل األمم املتحدة، بدعم قوي من الدول األعضاء، جهوداً 
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، وهذه اخلطة اليت 2025-2020واليوم، أصبح لدى موئل األمم املتحدة خطة اسرتاتيجية للفرتة  -89
يكملها التغيري على نطاق منظومة األمم املتحدة بقيادة األمني العام وعملية إعادة اهليكلة الداخلية ملوئل األمم 

ر والتفاوت املكاين يف اجملتمعات احلضرية والريفية؛ وتعزيز الرخاء املشرتك للمدن املتحدة، ستسهم يف احلد من الفق
واملناطق؛ وتعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ؛ وحتسني البيئة احلضرية؛ والوقاية الفعالة من األزمات يف املناطق احلضرية 

اجلديدة وحتقيق األبعاد احلضرية ألهداف والتصدي هلا. وهذه متثل املنطلقات األساسية لتنفيذ اخلطة احلضرية 
عن الركب،  التنمية املستدامة. ومن خالل الرتكيز على األثر اإلجيايب والنتائج اإلجيابية لصاحل أشد الفئات ختلفاً 

حتدد اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة الرؤية واملهمة بعد إعادة ضبطها، مع تركيز أشد على كيفية تقدمي خدمات أفضل 
ألعضاء واحلكومات دون الوطنية واحمللية وغريها من اجلهات الفاعلة احلضرية الرئيسية. وتسعى اخلطة للدول ا

 االسرتاتيجية اجلديدة إىل ترسيخ جديد ملوقع موئل األمم املتحدة كمركز للتميز واالبتكار.
الالزمة لتنفيذها.  ومع ذلك، ال ميكن أن تنجح أي خطة اسرتاتيجية بدون دعم، ويشمل ذلك املوارد املالية -90

بشأن تعزيز دور موئل األمم املتحدة يف  2٦/2ومن األمثلة على ذلك آخر املعلومات املستجدة عن تنفيذ القرار 
االستجابة لألزمات احلضرية. فالعديد من أكرب وأجنح الربامج القطرية ملوئل األمم املتحدة مثل تلك املنفذة يف 

عربية السورية ومجهورية الكونغو الدميقراطية وسري النكا والصومال والعراق أفغانستان وابكستان واجلمهورية ال
 وتكراراً  ولبنان وهاييت، نشأت من مبادرات استجابة لألزمات. ويف تلك الظروف، بني موئل األمم املتحدة مراراً 

مرحلة اإلنعاش  أنه ميكن، منذ بدء أي أزمة، الشروع يف بناء القدرة على الصمود ومساعدة الدول األعضاء يف
لعام التنمية املستدامة والتعمري ابحللول الدائمة اليت تفي اباللتزامات احملددة يف اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة 

. ومل تساهم أي دولة من الدول األعضاء يف صندوق التربعات الذي أنشئ لتيسري االنتشار السريع ملوئل 2030
والطوارئ احلضرية. وحُتث الدول األعضاء على النظر يف هذا األمر يف  األمم املتحدة استجابة حلاالت األزمات

 مداوالهتا املقبلة بشأن والية موئل األمم املتحدة.
ويف الوقت نفسه، سيواصل موئل األمم املتحدة تواؤمه مع منظومة األمم املتحدة اليت يعاد تنظيمها، مبا  -91

هتمام خاص إىل تقدمي الدعم للقدرات يف جمال املعارف يف ذلك على الصعيدين اإلقليمي والقطري. وسيوجه ا
احلضرية اإلقليمية وتقدمي اخلدمات االستشارية احلضرية إىل مكاتب املنسقني املقيمني واألفرقة القطرية التابعة لألمم 

 شرتكة.املتحدة يف سياق إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية واجليل اجلديد من التقييمات القطرية امل
وستتيح هذه التدابري عند النجاح يف تنفيذها ملوئل األمم املتحدة أن حيقق رؤيته املتمثلة يف حتسني نوعية  -92

احلياة للجميع يف عامل يزداد التوسع احلضري فيه، وستمكنه من تقدمي الدعم للدول األعضاء يف تنفيذ اخلطة 
 .نمية املستدامةاحلضرية اجلديدة وحتقيق األبعاد احلضرية ألهداف الت

___________ 


