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مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
للمستوطنات  األمم املتحدة ربانمجل

 البشرية
 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

 *من جدول األعمال املؤقت 9البند 
أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات 

 مبا يف ذلك مسائل التنسيق البشرية،

 املتحدة للمستوطنات البشريةأنشطة برانمج األمم 
 إضافة

 األنشطة املشرتكة يف البيئة احلضرية
ْين لربانمج األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة تْين التنفيذيتالتقرير املرحلي املشرتك للمدير 

 للمستوطنات البشرية
 مقدمة -أولا 

لتعزيز التعاون بني برانمج  2018-2017فرتة السنتني يقدم هذا التقرير نظرة عامة على التقدم احملرز يف  -1
األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية. ويقدم أيضًا نظرة عامة على األنشطة الرئيسية 

 .اليت يُنفذ يف سياقها هذا التعاون. ومت تعزيز التعاون بني الربانجمني يف عدة جوانب خالل فرتة السنتني هذه
، مبا يف ذلك يف 2018-2017املشرتكة على مدار فرتة السنتني  األنشطةوكان هناك العديد من  -2

الدورتني الثانية والثالثة جلمعية األمم املتحدة للبيئة ويف الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي. وتظل الشراكة من 
املعارف والتنسيق بني برانمج األمم املتحدة للمستوطنات هي املنصة الرئيسية لتبادل  للبيئةمراعاًة أجل مدن أكثر 

البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة. وقام موظفون من كلتا الوكالتني بتنقيح الواثئق اليت تسرتشد هبا هذه الشراكة، 
-2014وهو ما نشأ عنه إطار يسمح برتكيز أوسع يتجاوز الركائز اليت اسرتشدت هبا الشراكة خالل الفرتة 

، وهي املدن القادرة على الصمود والفعالة من حيث املوارد، والنقل والتنقل املستدامان، وإدارة النفاايت 2017
ومياه الصرف الصحي. ويقدم اإلطار اجلديد رؤية ورسالة راسخة للشراكة جيسدا قيمة التعاون من خالل حتويل 

 ة والتخطيط احلضري.البنية التحتية احلضرية، واملناظر الطبيعية اإليكولوجي
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وتواصل الوكالتان استعراض التقدم احملرز يف تعاوهنما من خالل فريق التشغيل والتنسيق املشرتك واستمرار  -3
احلوار املفتوح من خالل مؤمترات بعدية منتظمة. وُيكلف فريق التشغيل والتنسيق املشرتك بتنسيق الشراكة من أجل 

اة الرئيسية لإلشراف على تنفيذ األنشطة املشرتكة. ويعترب أيضاً اهليئة الرئيسية اليت وهو األدمراعاًة للبيئة مدن أكثر 
 تُنظم من خالهلا األحداث املشرتكة الكربى لعرض التعاون احلايل واملستقبلي يف جمال البيئة احلضرية.

املتحدة للبيئة: نظرة عامة  التعاون العام بْي برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم -اثنياا 
 مراعاةا للبيئةعلى برانمج العمل املشرتك للشراكة من أجل مدن أكثر 

املشرتكة يف حتويل املدن إىل كياانت مستدامة مراعاًة للبيئة يتمثل اهلدف من الشراكة من أجل مدن أكثر  - 4
تقليل آاثرها على البيئة. وأتسست هذه الشراكة بعد ميكن أن توفر املساواة يف احلصول على املوارد الطبيعية مع 

وأنشطتها املشرتكة ذات الصلة. واختريت أولوايت الشراكة  2013-2008استعراض متعمق إلطار الشراكة للفرتة 
)النقل، والنفاايت، وكفاءة املوارد( من خالل عملية منتظمة لالستعراض والتشاور، تستند  2017-2014للفرتة 

ذه األولوايت ابلنسبة جلدول األعمال العاملي وقدرهتا على االستفادة من نقاط القوة يف برانمج األمم إىل أمهية ه
املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة. وتتضمن آليات التنفيذ إعداد خطوط أساس ومعايري 

الزرقاء، ووضع آليات مؤسسية حلماية التنوع البيولوجي للمدن املراعية للبيئة، وتقييمات للنظم اإليكولوجية اخلضراء و 
احلضري، وإعداد منصة للمعارف بشأن أفضل املمارسات، وتقدمي خدمات استشارية مشرتكة إىل احلكومات 

، أصبح من الواضح أن تعزيز التكامل إىل ما هو أبعد من 2018-2017الوطنية واحمللية. وخالل فرتة السنتني 
السبيل الوحيد للتأثري ابلفعل على الطريقة اليت ُخططت وُصممت هبا املدن واالستجابة بشكل  النهج القطاعي هو

 كاف جلدول األعمال الذي حددته أهداف التنمية املستدامة.
. مراعاًة للبيئةالنسخة الثانية من الشراكة من أجل مدن أكثر  2017ولذا، أطلقت املنظمتان يف عام  -5

إىل مفهوم العدالة البيئية احلضرية والتوزيع العادل )للظروف املعيشية الصحية، مبا يف ذلك  وتستند النسخة اجلديدة
املساحات اخلضراء، واهلواء النقي، وإمكانية احلصول على السكن والبنية التحتية األساسية، والفرص االجتماعية 

والوطنية، وابلتايل فهي تستجيب أيضاً بشكل  االقتصادية( وتعكس االعرتاف ابحلدود اجملتمعية، واحمللية، واإلقليمية
، ‘‘احلق يف املدينة’’مباشر ملسألة احلقوق يف املدن، اليت تشري إليها بعض احلكومات الوطنية واحمللية على أهنا 

خلف أحد عن تواالعرتاف اباللتزامات التحويلية الثالثة املنصوص عليها يف اخلطة احلضرية اجلديدة: )أ( أال ي
 املستدام والشامل والفرص للجميع؛ الرخاءوأن تتحقق املساواة احلضرية والقضاء على الفقر؛ )ب( وتوفري الركب، 

)ج( وتعزيز املدن واملستوطنات البشرية اإليكولوجية والقادرة على الصمود. وابلتايل، تقدم الشراكة دعمًا موجهاً 
املني مشرتكني بني التخصصات يسامها يف حتقيق وخمصصاً للحكومات احمللية من خالل مشروعني اسرتاتيجيني ش
 نفس الرؤية وضروريني لذلك، يف ظل وجود نقاط دخول خمتلفة.

حتويل املناظر الطبيعية احلضرية: ختطيط املدن واملناطق، واملساحات ’’ويتعلق املشروع األول مبوضوع  -6
روع إدراكاً أبمهية النظر إىل املدن من منظور ويعكس هنج هذا املش. ‘‘العامة اخلضراء وخدمات النظم اإليكولوجية

املدن واملناطق، ومن مث توفري هنج ديناميكي لتخطيط وإدارة املناظر الطبيعية احلضرية وتنسيق بنيتها وبيئاهتا الطبيعية 
. من خالل خدمات النظم اإليكولوجية، واملساحات العامة اخلضراء ومحاية التنوع البيولوجي، من بني أمور أخرى

. ‘‘حتويل البنية التحتية للمدن: اإلسكان املستدام، والطاقة، وإدارة النفاايت والنقل’’ويتعلق املشروع الثاين مبوضوع 
ويتمثل هنج هذا املشروع يف حتديد القطاعات الرئيسية اليت تسهم يف أمناط االستهالك واإلنتاج يف املدن، مبا يف 

اقة والنفاايت والنقل. واالستفادة من الفرص يف هذه القطاعات يعين إجياد ذلك فيما يتعلق ابإلسكان واملباين والط
 حلول بديلة لسالسل القيمة التقليدية اليت تنهض ابالقتصاد الدائري على مستوى املدن.
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ويعتمد برانمج األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، من خالل الشراكة من  -7
، على نقاط قوهتما لدعم السياسات والقرارات القائمة على العلوم وإثبات الفوائد مراعاًة للبيئةأكثر أجل مدن 

املتعددة للتكامل الرأسي واألفقي للسياسات من خالل تنفيذ مشاريع جتريبية. وتشتمل بعض العناصر الرئيسية 
االستقالب احلضري )على سبيل املثال، ة، و للمشروعات اجلامعة على التقييمات، من قبيل اآلاثر البيئية والصحي

من خالل حتليل لتدفقات املواد(، وبناء السيناريوهات وتقدير كمية املفاضالت املتصلة بُنهج التنمية احلضرية 
البديلة لبناء األساس لتحويل املعارف إىل معايري. وتسمح خربة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف 

ت احلضرية الوطنية وخربة برانمج األمم املتحدة للبيئة يف صياغة السياسات القطاعية والبيئية والقائمة صياغة السياسا
 على التقييمات ابلنشر املشرتك للسياسات احلضرية والبيئية على حد سواء.

حبيث تعتمد عملية التخطيط مراعاًة للبيئة وُصممت املشاريع يف إطار الشراكة من أجل مدن أكثر  -8
والتصميم يف األساس على التقييمات والتحليالت البيئية اليت تضع خرائط وتصورات مكانية للوضع احلايل للمدن 

جه فيه التقدير الكمي لالستقالب احلضري وفرصها يف املستقبل. وهبذه الطريقة، ستعزز الشراكة منوذجاً مبتكراً يو 
قرارات مقرري السياسات وابلتايل يعطي شكالً حضرايً أكثر مراعاةً للبيئة. وسيكمل ذلك تعريف إضايف للمؤشرات 
ومنهجياهتا األساسية ومجع وحتليل البياانت الداعمة، للتمكني من تتبع التقدم من القاعدة إىل القمة مقابل أهداف 

ستدامة. وابلنظر إىل أن الدعوة والتواصل عامالن ابلغا األمهية، سيكمل هذا العمل مكون قوي شامل التنمية امل
جيمع بني االتصاالت والدعوة وإشراك اجلمهور، هبدف تطوير أداة واقع افرتاضي تعكس موضوعات كال املشروعني 

اد يف حتديد األولوايت، وابلتايل تيسري اجلامعني. ومن شأن أداة مثل هذه أيضًا أن توفر الوسائل إلشراك األفر 
 التخطيط التشاركي.

واملشروعني مراعاًة للبيئة ويرتبط عدد من غاايت أهداف التنمية املستدامة ابلشراكة من أجل مدن أكثر  -9
وستعمل الشراكة مع احلكومات احمللية من أجل حتقيق الغاايت ذات الصلة وتعزيز اخلطة احلضرية  .(1)اجلامعني

 ديدة وحمتوايهتا ذات الصلة ابلبيئة والتنمية احلضرية املستدامة.اجل
وطوال الفرتة املشمولة ابلتقرير، واصل أحد املوظفني املشرتكني املساعدة على تنسيق مجيع األعمال البيئية  -10

مم املتحدة احلضرية يف برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وعلى توحيد مجيع الشراكات بني برانمج األ
 للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة.

. مراعاًة للبيئةوتظل قضية حشد املوارد املشرتكة أحد التحدايت اليت تواجه الشراكة من أجل مدن أكثر  -11
ني. ويركز ولتعزيز الشراكة، يتعني أتمني تدفق مايل أكثر استدامة لدعم وظائف التنسيق ذات الصلة يف كلتا الوكالت

أحد جماالت التغيري األربعة يف اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة 
على تعزيز العمل املناخي وحتسني البيئة احلضرية، بغية تعزيز متهيد الطريق للرتسيخ االسرتاتيجي  2020-2025

 والقائم على النتائج هلذه الشراكة.
  

                                                 
-8، و3-6، و9-3تشتمل غاايت أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة على ما يلي، على سبيل الذكر ال احلصر: الغاايت   (1)
أ، 15، و9-15، و8-12، و2-12ج، و11ب، و11وأ، 11، و7-11، 6-11، و4-11، و3-11، و4-9، و1-9، و4
 .7-17و
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 األنشطة الرئيسية -اثلثاا 
، مراعاًة للبيئةخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، نُفذت عدة أنشطة يف إطار الشراكة من أجل مدن أكثر  -12

مبا يف ذلك يف جماالت جديدة للتعاون من قبيل الصحة احلضرية ونوعية اهلواء، واإلسكان املستدام ووحدة إيضاح 
 تخطيط املكاين الساحلي والبحري، واالقتصاد األزرق.منوذج املعيشة اإليكولوجية، وال

 مراعاةا للبيئةأنشطة يف اجملالت ذات األولوية للشراكة من أجل مدن أكثر  -ألف
تركيز الشراكة اآلن أكثر اتساعاً، إال أن ركائز النسخة السابقة من الشراكة من أجل مدن جمال أصبح  -13

، ‘‘املدن القادرة على الصمود والفعالة من حيث املوارد’’ال تزال ذات صلة. ففي إطار ركيزة مراعاًة للبيئة أكثر 
، مبسامهة من وحدة املدن ‘‘احلضرية: كفاءة املواردمعزز املرونة ’’نشر برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

التابعة لربانمج األمم املتحدة للبيئة واستعراض نظراء قدمته هذه الوحدة. وقد ُعمم املنشور على الشركاء وأصحاب 
ويعترب أداة عملية ميكن  2018املصلحة خالل أسبوع برشلونة بشأن القدرة على الصمود يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 لحكومات احمللية استخدامها يف أي مدينة.ل
، يواصل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج ‘‘التنقل والنقل املستدامني’’ويف إطار ركيزة  -14

األمم املتحدة للبيئة التشديد على فوائد وأمهية وسائل النقل غري اآللية، وحتسني نوعية اهلواء ونظم النقل السريع 
الت. وعقب اإلطالق الناجح لنظام نقل سريع ابحلافالت يف دار السالم يف إطار أحد املشاريع املمولة من ابحلاف

، طلب ممثلو حكومات من أديس ‘‘تعزيز حلول النقل املستدامة ملدن شرق أفريقيا’’مرفق البيئة العاملية حتت شعار 
انمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية الدعم يف إدخال أاباب وكمباال ونريويب من برانمج األمم املتحدة للبيئة وبر 

نظم النقل السريع ابحلافالت اليت تتكامل بشكل جيد مع املشي وركوب الدراجات. ونتجت عن املشروع 
تصميمات تقنية ألول ممرات العبور السريع للحافالت يف نريويب وأديس أاباب. وعند االنتهاء من نظم النقل السريع 

ت يف املستقبل، ينبغي تقليل النمو يف عدد املركبات اآللية اخلاصة واالزدحام املروري وانبعااثت غازات ابحلافال
 االحتباس احلراري.

، قام برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، بدعم من شركة االتصاالت 2018ويف آذار/مارس  -15
دة للبيئة وحكومة مقاطعة كيامبو يف كينيا، بتنظيم حدث وابلتعاون مع برانمج األمم املتح Ericssonالسويدية 

مفتوح يف الشارع ُرصد خالله أتثري إغالق أحد الشوارع داخل املدينة أمام النقل اآليل ملدة ثالثة أايم. وأوضحت 
سط أن التحسينات يف نوعية اهلواء احمللي قد حتققت، حيث اخنفض متو  ‘‘قبل وأثناء وبعد التجربة’’نتائج حتليل 

إىل النصف تقريبًا خالل فرتة اإلغالق. وشكل هذا النشاط جزءًا من دعم  2.5مستوايت التلوث ابجلزيئات 
برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية حلكومة املقاطعة يف وضع سياسة نقل ومبادئ توجيهية مقابلة لتصميم 

 الشوارع من أجل املشي وركوب الدراجات أبمان.
، استضافت نريويب أول حلقة عمل لتقاسم الدراجات يف أفريقيا، حضرها 2018الثاين/نوفمرب  ويف تشرين -16

مشاركاً من مصر وكينيا ونيجرياي ورواندا. وتعلم املشاركون من جتربة نظامني جتريبيني لتقاسم الدراجات  20حوايل 
سم الدراجات يف مكتب األمم املتحدة يف نريويب: مشروع تقاسم الدراجات يف احلرم اجلامعي جبامعة نريويب وتقا

يف نريويب. ونظمت املؤسسة العاملية للنمو األخضر حلقة العمل، بدعم تقين من برانمج األمم املتحدة للبيئة، 
يف  2018وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد النقل وسياسات التنمية. ويف تشرين الثاين/نوفمرب 

األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم ، وهي منظمة غري حكومية، ابلتعاون مع برانمج Flone نريويب، قامت مبادرة
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املتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء رئيسيني آخرين يف جمال النقل والتنقل، ابستضافة مؤمتر نساء شرق أفريقيا 
 يف جمال النقل.

، تعاون برانمج األمم املتحدة ‘‘لصرف الصحيإدارة النفاايت ومياه ا’’ويف إطار الركيزة الثالثة،  -17
للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف إطار املنرب األفريقي للمدن النظيفة، بتمويل من حكومة 
الياابن، وواصال العمل بشأن الرصد املشرتك لغاايت أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة ابلنفاايت واملياه والصرف 

من خالل عملية إشراك أصحاب املصلحة املتعددين اليت تضمنت أيضاً جلنة األمم املتحدة املعنية ابملوارد  الصحي
املائية ومنظمة الصحة العاملية. وعلى وجه التحديد، يشارك املركز الدويل للتكنولوجيا البيئية التابع لربانمج األمم 

الذي سيشارك ويساهم، جنباً إىل جنب مع برانمج األمم املتحدة  املتحدة للبيئة يف املنرب األفريقي للمدن النظيفة،
للمستوطنات البشرية، يف مؤمتر طوكيو الدويل املعين ابلتنمية األفريقية، واملقرر انعقاده يف يوكوهاما، الياابن يف عام 

 .. وعالوة على ذلك، تواصل الوكالتان املشاركة يف املبادرة العاملية للمياه املستعملة2019
ويف إطار الركائز الثالثة، يقوم برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة،  -18

ابلتعاون مع معهد فوبراتل للمناخ والبيئة والطاقة، بتنفيذ مشروع مدته أربع سنوات متوله حكومة أملانيا كجزء من 
احلضرية: دعم اخلطط املنخفضة الكربون للخدمات األساسية املسارات ’’مبادرة املناخ الدولية حول موضوع 

ويركز هذا املشروع على التنفيذ احمللي للخطة احلضرية اجلديدة، وخطة . ‘‘احلضرية يف سياق اخلطة احلضرية اجلديدة
ربم يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري 2030التنمية املستدامة لعام 

ُ
املناخ، وذلك  واتفاق ابريس امل

يف جماالت الطاقة والنفاايت وإدارة املوارد والنقل. ويركز دور برانمج األمم املتحدة للبيئة على إدارة نوعية اهلواء، 
بينما يركز دور برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية على تصميم وتنفيذ اإلجراءات ذات الصلة ابخلدمات 

انم. واسُتكملت تقييمات السالمة  املشروع يف الربازيل واهلند وكينيا وفييت األساسية احلضرية. وجيري تنفيذ
السياسية، والتكنولوجية، واالجتماعية االقتصادية واملالية ملفاهيم املشروع يف مجيع البلدان، ومت االسرتشاد هبذه 

سم الدراجات الكهرابئية يف التقييمات يف إعداد مقرتحات مشاريع جتريبية ابلتعاون مع مدن شريكة، من قبيل تقا
انم. وابإلضافة إىل ذلك، ُعقدت  فونج، فييت بيلو هوريزونيت، الربازيل، واألحياء املنخفضة الكربون يف هاي

العديد من حلقات العمل للشركاء ومنتدايت لتبادل املعارف يف إطار الربانمج، وكان آخرها يف كيتو يف كانون 
 .2019الثاين/يناير 

وإلبراز احلاجة إىل االبتكار، يتعاون برانمج األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات  -19
البشرية مع الشركاء بقيادة كلية اهلندسة املعمارية يف جامعة ييل ومركز ييل للنظم اإليكولوجية يف اهلندسة املعمارية، 

ج جديد لإلسكان اإليكولوجي. وهتدف وحدة إيضاح منوذج وابلتعاون مع الشركات املعمارية، بشأن تطوير منوذ 
مرتاً مربعاً إىل إاثرة النقاش واألفكار اجلديدة بشأن كيفية إعادة تصميم  22املعيشة اإليكولوجية اليت تبلغ مساحتها 

ارد املتجددة الطريقة اليت نعيش هبا، مبا يف ذلك من خالل: تقنيات التشييد املرنة والقابلة للتكيف؛ واملواد واملو 
املستمدة من مصادر حملية؛ وأتمني الطاقة الشمسية يف املوقع؛ والتقاط وتنقية املياه بطريقة آمنة ومستدامة؛ ومعاجلة 

 نوعية اهلواء الداخلي؛ وإدارة النفاايت، ابلتكامل مع الزراعة الدقيقة املوزعة.
جية يف ساحة األمم املتحدة يف نيويورك وجرى بناء وعرض أول وحدة إيضاح لنموذج املعيشة اإليكولو  -20

، وجتسدت السمات املتعلقة ابملناخ 2018خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة يف عام 
مبا يف ذلك النموذج الذي ُعرض يف مقر  -احمللي وسياق املدن. وتستجيب عمليات التكرار املستقبلي للنموذج 

ملتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف نريويب أثناء الدورة الرابعة جلمعية األمم برانمج األمم ا
املتحدة للبيئة والذي سُيعرض أيضًا خالل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة التابعة لربانمج األمم املتحدة 
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والثقافية احمللية، مبا يف ذلك استخدام اخليزران كمادة بشكل خاص للسياقات املناخية  -للمستوطنات البشرية 
بناء مبتكرة. واستضاف برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أيضاً، ابلشراكة مع برانمج األمم املتحدة 

دة خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى، حيث أشارت األدلة إىل مسات املشاركني احملد ‘‘مسرية حضرية’’للبيئة، 
واملستدامة واملرنة يف مدينة نيويورك. وأخرياً، أُطلقت أيضًا شبكة الكوكب الواحد اجلديدة، وهي الشبكة اليت 
أتسست لتنفيذ التزام إطار العشر سنوات للربامج املعنية أبمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، خالل املنتدى 

 .2018السياسي الرفيع املستوى لعام 
املشرتكة األخرى العمل مبوجب اتفاقية محاية وإدارة وتنمية البيئة البحرية والساحلية  نشطةاألوتضمنت  -21

ملنطقة شرق أفريقيا )اتفاقية نريويب(، من خالل شراكة مع احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص للعمل صوب 
واحمليطات الصحية. وُدعي برانمج األمم  حتقيق االزدهار يف منطقة غرب احمليط اهلندي من خالل األهنار والسواحل

. 2018و 2017املتحدة للمستوطنات البشرية إىل حضور عدة مناسبات استضافتها أمانة اتفاقية نريويب يف عامي 
، مبناسبة املؤمتر التاسع لألطراف يف اتفاقية نريويب، وهو أول مؤمتر حيضره ممثلو برانمج 2018ففي آب/أغسطس 

ستوطنات البشرية، ُعني برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية كوكالة للعمل يف املوضوعات األمم املتحدة للم
 املتعلقة ابلتنمية احلضرية.

، ُقدم اقرتاح برانمج مشرتك إىل االحتاد األورويب ملشروع هبدف تشجيع هنج بيئي للتخطيط 2018ويف عام  -22
على مستوايت السياسات والسلوكيات، مع وجود صلة مباشرة  البحري والساحلي واإلدارة البحرية والساحلية

تشجيع  ابلسياحة الساحلية املستدامة والتخفيف من أثر تغري املناخ. وتتمثل أهداف املشروع فيما يلي: )أ(
التخطيط البحري والساحلي املشرتك ودعم تنفيذ التخطيط املشرتك، ابلشراكة مع املقاطعات الساحلية واملؤسسات 

نية ذات الصلة؛ )ب( واملسامهة يف حلول إدارة النفاايت من خالل املسامهة يف نقل النفاايت ومعاجلتها الوط
والتخلص من بطريقة تتسم ابلفعالية والكفاءة، إىل جانب الرصد والتنظيم؛ )ج( وحتسني محاية وحفظ النظم 

راط يف االستغالل وفقدان التنوع البيولوجي، اإليكولوجية البحرية والساحلية من التدهور، مبا يف ذلك التلوث واإلف
 بغية التخفيف من أثر تغري املناخ والتكيف معه يف هناية املطاف.

وبدأ برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية العمل مع برانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة الصحة  -23
ن ملواثت املناخ القصرية العمر بشأن املشاركة املتضافرة للحد العاملية والتحالف املعين ابملناخ واهلواء النقي للحد م

، اليت ‘‘بث احلياة’’من تلوث اهلواء يف املدن. ومتثلت إحدى نتائج املشاركة يف إحدى حلقات العمل بشأن محلة 
، حيث قدم منظمو حلقة العمل أدوات خمتلفة 2018يف دار السالم يف عام  ‘‘احلشد’’ُعقدت خالل مؤمتر 

د نوعية اهلواء ونتائج أولية ملشروع تقرير مشرتك. ومشروع التقرير عبارة عن جتميع للنتائج املستمدة من دراسات لرص
اتون، ونريويب( وهو يعكس  حالة عن تلوث اهلواء ُأجريت يف مخس مدن أفريقية )أكرا، وداكار، والقاهرة، وكيب

رير هذا مبساعدة مسؤويل احلكومة، وخرباء أكادمييني، خربات وكاالت األمم املتحدة الثالث. وأُعد مشروع التق
، قدم 2018 الثاين/نوفمرب . ويف تشرين2019ومقرري سياسات على الصعيد احمللي وسُينشر يف متوز/يوليو 

برانمج األمم املتحدة للبيئة مقرتحاً للتمويل من حساب األمم املتحدة للتنمية من أجل برانمج مشرتك جديد لتعزيز 
 2019وركوب الدراجات يف مدن يف إثيوبيا، ورواندا وزامبيا. ومتت املوافقة على املقرتح يف شباط/فرباير املشي 

وسُينفذ الربانمج خالل العامني املقبلني. وقدم برانمج األمم املتحدة للبيئة أيضاً ابالشرتاك مع برانمج األمم املتحدة 
بناء على طلبها، للعمل على تعزيز نوعية اهلواء يف املناطق للمستوطنات البشرية مقرتحًا إىل حكومة إسبانيا، 

 احلضرية يف مدن شرق أفريقيا.
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 2019-2017واسرتاتيجيتها للفرتة  2 - مراعاةا للبيئةالشراكة من أجل مدن أكثر  -ابء
اآلن القضااي األوسع نطاقاً املتمثلة يف مراعاًة للبيئة تتناول النسخة اجلديدة للشراكة من أجل مدن أكثر  -24

كفاءة املوارد واستخدامها، وتغري املناخ، واخلدمات األساسية احلضرية، والتخطيط والتصميم احلضريني، ونوعية 
نظم اإليكولوجية، واالقتصاد األخضر واالقتصاد األزرق، اهلواء يف املناطق احلضرية، والتنوع البيولوجي وخدمات ال

ومرونة البنية التحتية واالستدامة البيئية. وُصممت الشراكة اجلديدة بطريقة توفر للمدن واحلكومات احمللية دعماً 
متعددي النطاقات ومشرتكني بني التخصصات  خمصصاً وحلوالً خمصصة من خالل مشروعني اسرتاتيجيني شاملني

مها يف حتقيق نفس الرؤية، يف ظل وجود نقاط دخول خمتلفة. وابلنظر إىل الرتكيز املتزايد على مدى تعرض يسا
املدن حول العامل لتأثري تغري املناخ، ميثل توسيع اجملاالت املواضيعية واالسرتاتيجية للشراكة من أجل مدن أكثر 

 فرصة للنمو وزايدة الفائدة.مراعاًة للبيئة 
مراعاًة للبيئة دورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي، مجعت الشراكة من أجل مدن أكثر وخالل ال -25

لربانمج  ةالتنفيذي ةأصحاب املصلحة الرئيسيني واجلهات املاحنة الرئيسية يف اجتماع مغلق. وترأس االجتماع املدير 
مستوطنات البشرية، وضم مشاركني من كولومبيا األمم املتحدة للبيئة وانئب املديرة التنفيذية لربانمج األمم املتحدة لل

وأملانيا ومجهورية إيران اإلسالمية والنرويج وسنغافورة والسويد واالحتاد األورويب. ومسح االجتماع ألصحاب املصلحة 
اًة مراعواجلهات املاحنة بتقدمي تعقيبات بشأن أمهية الشراكة وأولوايهتا. وتقرر أن تتمتع الشراكة من أجل مدن أكثر 

بسلطة االستفادة من جهود أصحاب املصلحة واحلكومات يف اهليكل اجلديد املقرتح وأن تؤدي الشراكة دوراً  للبيئة
رئيسياً يف مساعدة احلكومات احمللية يف زايدة فعالية عملها البيئي احلضري من منظورات البنية التحتية والتخطيط 

 والسياسات.
ويف ضوء املوافقة على مشروع اخلطة االسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية للفرتة  -26

لتقدميه إىل مجعية موئل األمم املتحدة، وعملية إعادة هيكلة  2018يف كانون األول/ديسمرب  2020-2025
تمل أن تؤدي الشراكة من أجل مدن برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية اجلاري تنفيذها حالياً، من احمل

جمدداً دوراً أكرب يف اهليكل املؤسسي لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية. ويتمثل أحد مراعاًة للبيئة أكثر 
، هبدف تعزيز ‘‘تعزيز العمل املناخي وحتسني البيئة احلضرية’’جماالت التغيري األربعة يف إطار اخلطة االسرتاتيجية يف 

اءات املرونة والتكيف والتخفيف من أجل حتقيق التنمية احلضرية املستدامة من خالل احلد من أتثري تغري املناخ إجر 
وإجياد فرص اقتصادية جديدة لتحسني صحة النظم البشرية والطبيعية يف املدن. ومن جانب برانمج األمم املتحدة 

 عملية إقرار السياسات البيئية. للبيئة، جيري التأكيد على أمهية دمج املنظور احلضري يف
 أحداث عاملية تؤثر على العمل املشرتك -جيم

إىل توسيع نطاق عملها ليشمل مؤمترات عاملية من مراعاًة للبيئة هتدف الشراكة من أجل مدن أكثر  -27
األمم  خالل تنظيم أحداث تركز بشكل أوثق على القضااي البيئية احلضرية. فعلى سبيل املثال، اشرتك برانمج

املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، ابلتعاون مع شركاء مثل احلكومات احمللية من أجل 
 13االستدامة وحتالف املدن واملدن املتحدة واحلكومات احمللية، يف تنظيم قمة املدن االفتتاحية، اليت ُعقدت يف 

بعة جلمعية البيئة. ويعكس انعقاد قمة املدن تركيزًا متزايدًا على يف نريويب خالل الدورة الرا 2019آذار/مارس 
املدن. ويف الدورة الثانية جلمعية البيئة، أتلف دور برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف الغالب من بياانت 

معية البيئة، تعاون برانمج ألقتها مديرته التنفيذية خالل االفتتاح الرمسي وحدث جانيب مشرتك. ويف الدورة الثالثة جل
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف تنظيم حوار وثيق الصلة بشأن الصحة، والتلوث 
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واملدن استضافه فريق إدارة البيئة لدى األمم املتحدة. وكان احلوار حداثً استغرق يوماً واحداً وضم متحدثني رفيعي 
مج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية، املستوى من بران

ابإلضافة إىل ممثلني وطنيني، وممثلني عن حكومات الوالايت واحلكومة احمللية واألوساط األكادميية. وأاتحت الدورة 
وجتديد االلتزام بني برانمج األمم املتحدة للمستوطنات الرابعة جلمعية البيئة فرصة كبرية لتعزيز وتعميق أوجه التآزر 

البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، وهو ما سُيعتمد عليه بدرجة أكرب خالل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم 
 .2019املتحدة، يف أاير/مايو 

العاملي، اليت ُعقدت يف وشاركت الوكالتان أيضًا بشكل مكثف يف الدورة التاسعة للمنتدى احلضري  -28
كواالملبور. وهناك جلسة خاصة بشأن موضوع املناظر الطبيعية اإليكولوجية احلضرية يف املدن لفتت االنتباه إىل 
اإلمكاانت املتعاضدة للمدن والطبيعة من خالل هنج للمناظر الطبيعية، مما يربز أيضًا حقيقة أن املدن حتتاج إىل 

غري املستدامة من أمناط االستهالك واإلنتاج، والرتكيز بداًل من ذلك على تطوير آليات تصميم تغلق احللقات 
 SHERPAاقتصاد دائري مستدام. وابإلضافة إىل ذلك، أجرت الوكالتان حداًث جانبيًا مشرتكًا إلطالق أداة 

تعلقة أبمناط االستهالك اإللكرتونية ملشاريع اإلسكان املستدامة، اليت أُعدت مبوجب إطار العمل العشري للربامج امل
واإلنتاج املستدامة. وميكن ملستخدمي التطبيق إجراء تقييمات شاملة الستدامة مشاريع اإلسكان وميكن 
للمستفيدين تصميم وتنفيذ مشاريع اإلسكان اليت تعكس االعتبارات البيئية القوية. ويسلط التطبيق الضوء على 

ندرج من القاعدة إىل القمة، وقد اخُترب هذا التطبيق ابلفعل يف بوركينا احلاجة إىل حلول سهلة االستخدام، ومرنة وت
الربانمج املشرتك بشأن ’’فاسو وكينيا ونيبال ونيكاراغوا. وأخرياً، ُعقد أيضاً حدث للتواصل الشبكي بشأن موضوع 
دن املستدامة واالقتصاد مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلنفاايت: الرصد العاملي وتنمية القدرات للم

، وقد أظهر هذا احلدث الكيفية اليت ميكن هبا للجهود املشرتكة لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات ‘‘الدائري
 11.6.1البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة املتعلقة ابلنفاايت )أي 

اإلجراءات على أرض الواقع. وشارك يف هذا احلدث فريق مؤلف من ممثلني من ( أن حتفز 12.5.1و 12.4.2و
 الوكالة األملانية للتعاون الدويل، والوكالة الياابنية للتعاون الدويل، وحكومة ماليزاي، وحكومة والية كرياال يف اهلند.

 شراكات أخرى -رابعاا 
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أيضًا يف العديد من تعاون برانمج األمم املتحدة للبيئة وبرانمج  -29

املبادرات املتعددة أصحاب املصلحة بشأن قضااي مثل املدن وتغري املناخ، واملباين املستدامة، واالستخدام املستدام 
وعة لألراضي، والتخطيط التشاركي والقدرة على الصمود. وابإلضافة إىل ذلك، تعاونت الوكالتان يف جمموعة متن

 من املبادرات الثنائية واملتعددة األطراف خالل فرتة السنتني السابقة، ترد أمثلة هامة هلا يف الفقرات أدانه.
وتعاون برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مع برانمج األمم املتحدة للبيئة يف عدة مبادرات  -30

خدم املوارد بكفاءة، والتحالف املعين ابملناخ واهلواء النقي، عاملية، مبا يف ذلك املبادرة العاملية للمدن اليت تست
والتحالف العاملي للمباين والتشييد وشبكة الكوكب الواحد. وأُطلق التحالف العاملي للمباين والتشييد يف الدورة 

ع نطاق القدرة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ هبدف توسي
اهلائلة لقطاع املباين والتشييد على ختفيض انبعااثته طوال دورة حياة املباين، مع االستفادة من الفوائد املتعددة، مبا 
يف ذلك حتسني نوعية اهلواء وحتسني الصحة. ويف هذا الصدد، ساهم خمتلف أصحاب املصلحة بشكل مشرتك 

 من أهداف التنمية املستدامة. 11خبرباهتم يف تنفيذ الغاية )ج( من اهلدف 
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واشرتكت الوكالتان معًا كذلك يف فريق إدارة البيئة، الذي رسخه برانمج األمم املتحدة للبيئة مؤسسياً  -31
والذي يشرف على مجيع األنشطة ذات الصلة ابلبيئة يف منظومة األمم املتحدة. وتشتمل االرتباطات املشرتكة من 

والبيئة ’’، ‘‘قانون االستدامة البيئية’’على حوارات ومناقشات وثيقة الصلة بشأن مواضيع  خالل جمموعة إدارة البيئة
، قامت الوكالتان مبهمة مشرتكة يف كاكوما 2018ويف عام . ‘‘الصحة، والتلوث واملدن’’و ‘‘والسالم واألمن

يف هاتني املدينتني، من خالل عملية  وكالوبيي يف كينيا تتمثل يف تقييم األثر البيئي لبعثات األمم املتحدة املوجودة
استعراض النظراء لفريق إدارة البيئة. ويف العام نفسه، التقى رئيس أمانة فريق إدارة البيئة أيضًا ابملديرة التنفيذية 
لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، اليت وافقت على املشاركة يف رائسة أحد االجتماعات القادمة لكبار 

 ولني يف فريق إدارة البيئة.املسؤ 
بشأن  24/5، سلم جملس إدارة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، يف مقرره 2013ويف عام  -32

متابعة التنمية املستدامة من خالل السياسات احلضرية الوطنية، ابعتماد إطار العمل العاملي العشري للربامج املتعلقة 
املستدامة، وهو إطار عاملي للعمل الرامي إىل تعزيز التعاون الدويل هبدف تسريع وترية أبمناط االستهالك واإلنتاج 

التحول حنو االستهالك واإلنتاج املستدامني يف البلدان املتقدمة والنامية، وسلط الضوء على احلاجة إىل بنية حتتية 
ون مبثابة شراكة متعددة أصحاب حضرية داعمة ألمناط احلياة املستدامة. وأُنشئت شبكة الكوكب الواحد لتك

من أهداف التنمية املستدامة. وتتضمن األحداث واملبادرات  12املصلحة لتنفيذ اإلطار العشري وحتقيق اهلدف 
تعميم اإلسكان االجتماعي املستدام ’’ذات الصلة يف إطار الشبكة مشروع الصندوق االستئماين بشأن موضوع 

مم املتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء آخرون. وابإلضافة إىل ذلك، فإن ، الذي ينفذه برانمج األ‘‘يف اهلند
برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عضو يف اللجنة االستشارية املتعددة أصحاب املصلحة لربانمج املباين 

 تحدة للبيئة.املستدامة والتشييد يف إطار شبكة الكوكب الواحد، اليت يشارك يف رائستها برانمج األمم امل

، أطلق برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عملية تشاركية لوضع مبادئ 2018ويف أوائل عام  -33
توجيهية للروابط احلضرية الريفية وإطار عمل مصاحب هلا. وكان من بني الشركاء كياانت اتبعة لألمم املتحدة 

زراعة لألمم املتحدة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومركز )برانمج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية وال
األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية واللجنة االقتصادية ألفريقيا(، وشركاء التنمية، ومنظمات اجملتمع املدين، ومؤسسات 

هات أصحاب جهة من اجل 125القطاع اخلاص، واألوساط األكادميية ومراكز البحوث. ويف اجملموع، كانت هناك 
املصلحة ُمدرجة يف العملية. وتكونت العملية التشاركية من اجتماعات مباشرة )أثناء الدورة التاسعة للمنتدى 

، وثالث مراحل للتشاور عرب اإلنرتنت، واجتماع 2018احلضري العاملي(، واجتماع افرتاضي للمتابعة يف أاير/مايو 
. ومن املتوقع أن تُنشر الوثيقة اخلتامية للعملية، أي املبادئ 2018لفريق خرباء يف بوليفيا يف حزيران/يونيو 

. ومنذ بدء العملية، كان برانمج األمم املتحدة للبيئة من بني أكثر 2019التوجيهية، يف الربع األول من عام 
، واستخدام الشركاء نشاطًا يف املناقشات وقدم تعليقات واقرتاحات بشأن املشروع فيما يتعلق ابالستدامة البيئية

 األراضي، والنظم اإليكولوجية، واملسطحات املائية، وساهم أيضاً يف االجتماعات التشاورية املباشرة واالفرتاضية.
ويشارك برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وكذلك برانمج األمم املتحدة للبيئة يف برانمج العمل  -34

ملدن بشأن املدن املرنة، والذي يركز على بناء املرونة احلضرية مبا يتجاوز املشرتك املتعدد أصحاب املصلحة لتحالف ا
التكيف مع تغري املناخ من خالل جتميع موارد وخربات املنظمات الشريكة يف جمال املرونة احلضرية. وحتت مظلة 

املدن لدعم اجلهات برانمج العمل املشرتك بشأن املدن املرنة، بدأت الوكالتان يف تنفيذ مشروع ممول من حتالف 
اليت وقعت على اتفاق ابريس يف تنفيذ املسامهات احملددة وطنياً. وسيعتمد برانمج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية، ابلتعاون مع حتالف املدن وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، على قدرة التنمية احلضرية املتكاملة واملستدامة 
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 تنفيذ مكوين التكيف احلضري واملرونة املناخية يف مسامهاهتا احملددة وطنياً. على تقدمي دعم منسق للبلدان يف
ومتثلت إحدى املسامهات الرئيسية لربانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف هذه الشراكة يف التقرير املعنون 

، الذي ُصدر ‘‘لمحتوى احلضريالتحضر املستدام يف اتفاق ابريس: استعراض ُمقارن للمسامهات احملددة وطنياً ل’’
 .2017يف تشرين األول/أكتوبر 

وواصل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة العمل جنبًا إىل جنب  -35
 من خالل الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي لتعزيز قدرات الشركاء واحلكومات على معاجلة قضااي األراضي
واملوارد الطبيعية من أجل منع النزاعات وختفيفها وحلها على الصعيدين العاملي واإلقليمي. وحضر برانمج األمم 

 .2018 املتحدة للبيئة أيضاً اجتماع الشركاء األخري للشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي يف عام
وبرانمج األمم املتحدة للبيئة أيضاً مشاركتهما يف قضااي وواصل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  -36

الطاقة، السيما من خالل وحدة إيضاح منوذج املعيشة اإليكولوجية ومن خالل الربانمج املشرتك بشأن الطاقة 
املناطقية يف املدن. وعالوة على ذلك، مت االنتهاء من التنفيذ املشرتك ملشروع بشأن الطاقة والنقل، بتمويل من 

 .2017مرفق البيئة العاملية، يف كانون األول/ديسمرب 
ويتعاون برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مع برانمج األمم املتحدة للبيئة، وأمانة اتفاقية األمم  -37

موعة املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وأمانة الكومنولث إلعداد جمموعة أدوات للقانون وتغري املناخ. وهتدف جم
األدوات هذه إىل توفري مورد عاملي ملساعدة البلدان على وضع األطر القانونية الالزمة للتنفيذ الوطين الفعال التفاق 
ابريس ومسامهاهتا احملددة وطنياً. وأعد برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية منوذج جمموعة األدوات بشأن 

الستعراض مشروع استبيان  2018 لفريق اخلرباء يف أيلول/سبتمرب قانون التخطيط احلضري واستضاف اجتماعاً 
التقييم القانوين الوارد يف النموذج. وسيتم استضافة استبيان التقييم على منصة إلكرتونية وسيتم حتميل التشريعات 

 ذات الصلة يف النظام.
تعزيز ’’أن موضوع وأجرى برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أيضًا مشروع حبث بش -38

ومتثل اهلدف الرئيسي من البحث يف توليد معارف جديدة . ‘‘االستعراضات البيئية يف عمليات التنمية احلضرية
وأدلة جتريبية بشأن العالقة بني اختاذ القرارات يف جمال البيئة واختاذ القرارات يف جمال التنمية يف السياق احلضري. 

ريون ست دراسات حالة )دراسة حالة لكل من الربازيل، وفيجي، وجنوب أفريقيا، وأصدر خرباء دوليون وشركاء ُقط
وسري النكا، وأوغندا، ونيويورك سييت( جرى استعراضها من قبل النظراء يف أحد اجتماعات فريق اخلرباء يف 

ا فيما يتعلق أوسلو. وُأجري أيضًا حتليل مقارن لتحديد وتوثيق قضااي التنفيذ الرئيسية واإلجراءات املوصى هب
 ابإلصالح التشريعي، أو التنظيمي أو اإلداري.

وأخرياً، شارك برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة بصفة مشرتكة يف  -39
ملتحدة يف فرقة عمل أنشأها مكتب األمم املتحدة يف نريويب لتحسني إدارة النفاايت وكفاءة املوارد يف جممع األمم ا

نريويب. وتضمن ذلك توفري مدخالت واقرتاحات بشأن حتسني نقاط اإلانرة، واستبدال املصابيح الكهرابئية مبصابيح 
صديقة للبيئة، وتغيري البنية التحتية للحمامات لتحقيق وفورات يف املياه، وإعادة رصف الطرق مبواد أرضية قابلة 

ير للمياه، وإدخال خمطط إلعادة التدوير من خالل التخلص التدرجيي للنفاذ، وإعادة تصميم حمطات إعادة التدو 
من صناديق القمامة الفردية واملواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد يف مجيع أحناء اجملمع. وفيما يتعلق هبذا 

انمج األغذية الشأن، اشرتك برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب األمم املتحدة يف نريويب، وبر 
هبدف  2018العاملي وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف تنظيم حدث إلذكاء الوعي يف يوم البيئة العاملي يف عام 
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تعزيز فرز النفاايت وإعادة تدويرها. ووجهت هذه املنظمات الدعوة إىل إحدى جمموعات الشباب من مدينة 
ضاء اجملموعة من مواد بالستيكية ُمعاد تدويرها بدعم من كيسي يف كينيا واليت عرضت بدورها منتجات صنعها أع

 مشروع برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية التجرييب إلعادة تدوير املواد البالستيكية.
 التطورات البارزة على الصعيد اإلقليمي -خامساا 

 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ -ألف
انمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم ، طور بر 2018-2017خالل فرتة السنتني  -40

املتحدة للبيئة فهمًا أوضح للتحدايت والفرص الرئيسية القائمة على الصعيد الوطين، من خالل حتليل األسباب 
حتية اجلذرية والتخطيط فيما يتعلق بقضااي األراضي واملوارد الطبيعية واستخدامها الفعال، وتغري املناخ والبنية الت

احلضرية على الصعيدين الوطين واإلقليمي على حد سواء. وأدت كلتا الوكالتني أيضاً أدواراً رئيسية يف توفري الدعم 
 للقدرات احمللية وآليات التنسيق املؤسسي إلدارة األقاليم يف بلدان عديدة.

، بدعم 2014حتاد األورويب منذ عام وتنفذ الوكالتان معاً حتالف ميامنار املعين بتغري املناخ واملمول من اال -41
من مرفق التحالف العاملي لتغري املناخ التابع لالحتاد األورويب. واسُتكملت املرحلة األوىل من الربانمج الذي ميتد 

. وقد وضع حتالف ميامنار بشأن تغري املناخ قضية تغري املناخ يف 2018إىل مخس سنوات يف تشرين األول/أكتوبر 
جراءات ذات األولوية من أجل التنمية ويعد هذا التحالف شراكة رائدة بني حكومة ميامنار، جدول أعمال اإل

وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة. وقد قطع أشواطاً كبرية يف تطوير هياكل 
د وحتسني حياة شعوهبا. وساعد على إذكاء حوكمة خمصصة ملعاجلة اآلاثر املدمرة لتغري املناخ على اقتصاد البال

الوعي، وتعزيز فهم اعتبارات تغري املناخ والقدرة على إدراجها ضمن السياسات القطاعية، وجتريب التكيف مع 
املناخ على الصعيد احمللي. وحتت إشراف حتالف ميامنار املعين بتغري املناخ، أُعدت سياسة وطنية لتغري املناخ 

، من خالل مشاورات متعددة أصحاب املصلحة 2030-2018رئيسية لتغري املناخ للفرتة  واسرتاتيجية وخطة
على املستوايت الوطين واإلقليمي واحمللي. وُقدمت أدوات السياسة العامة هذه إىل احلكومة العتمادها ويُتوقع 

 .2019إطالقها يف الربع الثاين من عام 
خ أيضاً الدعم للعديد من أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك زايرات وقدم حتالف ميامنار املعين بتغري املنا  -42

تبادل املعارف فيما بني بلدان اجلنوب، وتدريب املسؤولني احلكوميني على تعميم تغري املناخ وتشكيل أمانة خمصصة 
امنار املعين بتغري املناخ ، بدأ حتالف مي2017لتغري املناخ لتنفيذ االسرتاتيجية واخلطة الرئيسية لتغري املناخ. ويف عام 

يف توفري الدعم يف جمال بناء القدرات لإلدارات والوزارات املرتبطة ابلقطاعات ذات األولوية اليت تركز عليها اخلطة 
الرئيسية لتغري املناخ. ودعم التحالف أيضًا تعميم تغري املناخ يف مبادرات السياسة اجلارية األخرى من قبيل خطة 

 لحد من خماطر الكوارث والسياسة احلضرية الوطنية.العمل الوطنية ل
وعلى املستوى احمللي، فيما يتعلق ابلتحليل املكاين، أجرى برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية  -43

وبرانمج األمم املتحدة للبيئة تقييمات مبتكرة ملواطن الضعف يف بلدتني، ابستخدام توقعات تغري املناخ لبناء 
ات هلاتني البلدتني يف جمال تغري املناخ. وجرت مقارنة حتليل مواطن الضعف القائمة يف االقتصاد احلضري، سيناريوه

والبنية التحتية، وخدمات النظم اإليكولوجية واهلياكل املكانية ابلتغريات املتوقعة يف درجات احلرارة، وهطول األمطار 
تدابري تكيفية، مبا يف ذلك إعادة زراعة أشجار  وارتفاع مستوى سطح البحر. وعلى هذا األساس، ُصممت

نغروف وبناء مأوى لألعاصري ومجع املياه والتدريب املهين، ونُفذت هذه التدابري بشكل جزئي. وجيري توثيق اامل
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هذه العملية وتدريسها يف املركز الوطين إلدارة الكوارث يف ميامنار، لتكرارها يف مجيع البلدات عرب البلد. وساعد 
 الف ميامنار املعين بتغري املناخ أيضاً على تعزيز مرونة النساء الاليت أتثرن بشكل غري متناسب بتغري املناخ.حت

، بدأ برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وزمالء من برانمج األمم املتحدة للبيئة 2018ويف عام  -44
للتمويل يف إطار التجديد السابع ملوارد مرفق البيئة العاملية لربانمج معين يف اهلند يف التخطيط لتقدمي مقرتح مشرتك 

ابملدن اهلندية املستدامة. وهذه العملية جارية، وقد أيدت حكومة اهلند هذا االقرتاح. وإذا وافق عليه مرفق البيئة 
 .2020-2019العاملية، سُينفذ خالل فرتة السنتني 

للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية بشكل مشرتك يف اجتماع  وشارك برانمج األمم املتحدة -45
املائدة املستديرة الرابع عشر آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن االستهالك واإلنتاج املستدامني، املنعقد يف جاكرات يف 

لبيئة وبرانمج األمم . وعلى هامش هذا احلدث، دعم كل من برانمج األمم املتحدة ل2018تشرين الثاين/نوفمرب 
املتحدة للمستوطنات البشرية تشكيل جمتمع حمل اهتمام ومعين ابإلسكان املستدام ويقوده برانمج التحول يف 

 .Switch-Asiaالتنمية يف آسيا 
وواصل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أيضًا تعاونه مع برانمج األمم املتحدة للبيئة بشأن  -46

ويوشك االنتهاء من هذا املشروع، . ‘‘احللقة اخلضراء واإليكولوجية’’شنغدو، الصني بشأن موضوع مشروع يف ت
، قامت فرقة مشرتكة 2018-2017حيث جيري حالياً استعراض التقرير النهائي للمشروع. وخالل فرتة السنتني 

بتحليل عملية تطوير وبناء احلزام من برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة 
األخضر اليت جرت يف إطار املشروع بصورة متكررة. وسيعكس التقرير مالحظات وحتليالت واثئق املعلومات 
األساسية واخلطوات املختلفة ملرحلة التشييد، وسيقدم توصيات للتحسني، وسيتناول اعتبارات وشواغل أخرى، 

 .2030ددة يف اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عام متشياً مع رؤية املدن املستدامة احمل
وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عضو يف برانمج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية، الذي  -47

يقوده برانمج األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، ابلتعاون مع عدة هيئات اتبعة وغري اتبعة لألمم 
امية األخرى. ووضع برانمج الدعم العاملي مبادئ توجيهية خلطة املتحدة تقدم الدعم ألقل البلدان منواً والبلدان الن

التكيف احلضرية الوطنية لكي تكمل املبادئ التوجيهية التقنية يف عملية خطة التكيف الوطنية وأنشأ برامج يف عدة 
انمج يف بلدان لتيسري التنفيذ املشرتك ألولوايت خطة التكيف احلضرية الوطنية. ومن املقرر االنتهاء من الرب 

. وتوىل برانمج األمم املتحدة للبيئة إدارة برانمج الدعم املايل من مكتبه يف ابنكوك. وُدعي 2019 وحزيران/يوني
برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية إلعداد مكون خلطط التكيف الوطنية يركز بشكل خاص على التكيف 

برانمج األمم املتحدة للبيئة. ولذا، أعد برانمج األمم املتحدة مع تغري املناخ يف املناطق احلضرية ابلشراكة مع 
للمستوطنات البشرية استكماالً للمبادئ التوجيهية مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، بشأن 

 .‘‘معاجلة قضااي املستوطنات البشرية يف خطط التكيف الوطنية’’موضوع 
ملتحدة للمستوطنات البشرية الدعم يف جمال التخطيط وتنمية القدرات وأعد أدوات ويقدم برانمج األمم ا -48

حملية ملشروع ميوله مرفق البيئة العاملية وينفذه برانمج األمم املتحدة للبيئة يف بواتن، وكمبوداي، ومجهورية الو 
احلضرية من خالل التكيف القائم على  الدميقراطية الشعبية، وميامنار لبناء القدرة على التكيف مع املناخ يف املناطق

النظم اإليكولوجية. وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية عضو أيضاً يف اللجنة التوجيهية للمشروع. وأُطلق 
 .2019وسيبدأ تنفيذه على املستوى القطري يف عام  2018املشروع يف عام 
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قيامه بدور فعال يف األحداث اليت نظمها برانمج  وواصل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية -49
األمم املتحدة للبيئة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، السيما منتدى التكيف مع تغري املناخ يف منطقة آسيا واحمليط 
اهلادئ، الذي ترأس برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية دورات له وقدم عروضًا يف كل دورة من الدورات 

 لثالث املاضية.ا
 أفريقيا -ابء

، تعاون برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مع برانمج األمم املتحدة للبيئة لتقدمي 2017يف عام  -50
مقرتح إىل صندوق التكيف من أجل مشروع لتعزيز مرونة املدن الساحلية يف كوت ديفوار وغاان. وأيد صندوق 

حته فرقة املشروع بعد ذلك. وال يزال املشروع يف مرحلة التخطيط، ومن املتوقع ونق 2018التكيف االقرتاح يف عام 
 .2019أن يبدأ تنفيذه يف عام 

، دعا فريق إدارة البيئة عدة وكاالت اتبعة لألمم املتحدة، مبا يف ذلك منظمة األمم 2018ويف عام  -51
ة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية املتحدة للطفولة وبرانمج األغذية العاملي وبرانمج األمم املتحد

واملفوض السامي لشؤون الالجئني، إىل االنضمام إىل بعثة استعراض النظراء ألحد برامج األمم املتحدة يف مدينيت 
كاكوما وكالوبيي، كينيا. وتضمن استعراض النظراء تقييمات بيئية جملمع األمم املتحدة وألنشطة جارية تقودها 

، جبانب توصيات حمددة للعمل 2019ألمم املتحدة، مما أسفر عن إعداد تقرير سُينشر يف الربع األول من عام ا
 ميكن أن تتخذها وكاالت األمم املتحدة لتحسني الظروف البيئية ملواقع الربانمج يف كاكوما وكالوبيي.

 منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب -جيم
مم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة ابلعديد من األنشطة اضطلع برانمج األ -52

املشرتكة يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب. فعلى سبيل املثال، جرت مناقشات يف املكاتب اإلقليمية لكل 
البحر الكارييب. وإىل جانب ذلك، من الوكالتني بشأن كيفية وضع برانمج مشرتك بشأن املدن املستدامة يف منطقة 

فإنه نتيجة ملشاركة مشرتكة يف حدث جانيب بشأن املدن يف منطقة األمازون ُعقد أثناء مؤمتر األمم املتحدة املعين 
ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(، حبثت املكاتب اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر 

يكون  ‘‘املدن املستدامة يف منطقة األمازون’’من الوكالتني وضع مشروع مشرتك بشأن موضوع  الكارييب لكل
الذي  ‘‘رؤية لألمازون’’الغرض منه بناء أوجه التآزر واالرتقاء بتجربة مشروع برانمج األمم املتحدة للبيئة املعنون 

، دعا برانمج 2017طبيعة. ويف آذار/مارس نُفذ بشراكة مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعية والصندوق العاملي لل
األمم املتحدة للمستوطنات البشرية برانمج األمم املتحدة للبيئة إىل املشاركة يف اجتماع لفريق خرباء يف بيليم، 

وشارك يف االجتماع خرباء . ‘‘حنو استدامة املدن واملستوطنات البشرية يف منطقة األمازون’’الربازيل بشأن موضوع 
 ت خمتلفة ملناقشة اآلاثر البيئية امللحوظة يف منطقة األمازون، وحتديداً يف مدن املنطقة.يف جماال

 أورواب وآسيا الوسطى -دال
يعكف برانمج األمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية على وضع مقرتح بشأن  -53

يف بلدان منتقاة يف أورواب الشرقية وآسيا الوسطى، عاًة للبيئة مرابرانمج جترييب لتنفيذ الشراكة من أجل مدن أكثر 
مع إمكانية البدء أبذربيجان. وعربت بلدان أخرى يف املنطقة عن رغبتها يف معرفة املزيد عن هذه الشراكة وعن 

القائمة واإلدارة تطوير برامج بيئية حضرية أخرى يف املنطقة، مبا يف ذلك بشأن إعادة تطوير مواقع املنشآت 
 املستدامة ملوارد املياه وتوفري سبل جديدة للعيش وغري ذلك.



HSP/HA/1/2/Add.1 

14 

وشارك برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف استضافة حدث أثناء  -54
ري أكثر مراعاًة للبيئة: االستثمار يف مستقبل حض’’حول موضوع  2018أسبوع االحتاد األورويب ملراعاة البيئة لعام 

السياسات اليت ُتدمج  وأاتح احلدث فرصة لبحث )أ(. ‘‘حنو إسكان مستدام وبنية حتتية ذات انبعااثت منخفضة
ضمن مستوايت احلوكمة وعرب القطاعات؛ )ب( وهُنج التخطيط اليت تساعد على االستفادة من الفرص اليت تنشأ 

إلنرتنت يف املدن؛ )ج( والشراكات، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص والقطاع عن الكثافة االسرتاتيجية والتوصيلية اب
 املايل، للحصول على حلول لتوسيع النطاق.

 الدول العربية -هاء
، قدم برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية مذكرة متهيدية إقليمية إىل صندوق 2018يف عام  -55

زايدة قدرة النازحني على ’’مليون دوالر أمريكي خبصوص موضوع  14 التكيف بشأن مشروع مبيزانية تقدر مببلغ
وزايدة القدرة . ‘‘الصمود أمام حتدايت املياه املتعلقة بتغري املناخ يف املستوطنات احلضرية املضيفة يف األردن ولبنان

وطنات احلضرية املضيفة على الصمود وقدرات التكيف للنازحني إزاء حتدايت املياه املتعلقة بتغري املناخ يف املست
ستزيد بدورها أيضًا بشكل غري مباشر من صمود اجملتمعات املضيفة اليت سُتنفذ فيها تدخالت املشروع. وقد مت 
التصديق على املذكرة التمهيدية ويقوم برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية حاليًا بعملية إعداد مذكرة 

 ألمم املتحدة للبيئة أحد شركاء التنفيذ.تفصيلية للمشروع. وسيكون برانمج ا
وبتمويل من العهد العاملي لرؤساء البلدايت من أجل املناخ والطاقة، نظم برانمج األمم املتحدة  -56

بشأن حتقيق االمتثال إلجراءات  2019للمستوطنات البشرية حلقة عمل إقليمية لبناء القدرات يف شباط/فرباير 
هد العاملي يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا. وتناولت حلقة العمل، اليت نُظمت التكيف والتخفيف طبقًا للع

مبشاركة مشروع اإلجراءات بشأن املناخ يف جنوب البحر املتوسط املمول من االحتاد األورويب، قضااي تتعلق أبثر 
ي والسيناريوهات اخلاصة تغري املناخ على املدن والتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آاثره على املستوى احملل
 ابملناخ كأداة للتخطيط واعتبارات تعميم تغري املناخ يف عمليات التعايف وعمليات البناء.

، قدم برانمج األمم املتحدة للبيئة، ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة للمستوطنات 2018ويف عام  -57
ة الثانية عشرة من حساب التنمية ملشاريع بشأن البشرية، مذكرتني تفصيليتني للحصول على التمويل من الدفع

التنمية الشاملة واآلمنة والقادرة على التكيف واملستدامة يف املناطق احلضرية املضيفة لالجئني السوريني ’’موضوعي 
عمليات تعميم االعتبارات البيئية واالعتبارات اخلاصة ابلكفاءة يف استغالل املوارد يف ’’و ‘‘يف األردن ولبنان وتركيا

 وتنتظر الوكالتان حالياً قراراً بشأن املذكرتني.. ‘‘التعايف وإعادة البناء بعد النزاعات يف البلدان العربية
شريكًا يف مرفق الربط بني أهداف  2018وأصبح برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف عام  -58

ملتحدة اإلمنائي وجامعة الدول العربية واجمللس العريب للمياه التنمية املستدامة واملناخ ابلشراكة مع برانمج األمم ا
ومبادرة متويل برانمج األمم املتحدة للبيئة ووكاالت أخرى من وكاالت األمم املتحدة. وقد اعتمد املرفق برانجماً من 

تمع املدين مراحل متعددة ومجع شركاء من املنظمات اإلقليمية واحلكومات واألمم املتحدة والقطاع اخلاص واجمل
واألوساط األكادميية. ويتمثل اهلدف يف تنفيذ جمموعة من األنشطة الوطنية واإلقليمية ابستخدام هنج للربط من 

 من أهداف التنمية املستدامة واتفاق ابريس. 13أجل دعم اإلجراءات احمللية التصاعدية مبا يتسق مع اهلدف 
للمستوطنات البشرية طلبًا من حكومة البحرين من أجل  ، تلقى برانمج األمم املتحدة2018ويف عام  -59

إعداد مقرتح مبشروع للحد من التحدايت البيئية احلضرية يف العاصمة. وقد متخض ذلك عن اجتماع بني وزير 
البيئة يف البحرين وزمالء من برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية أثناء الدورة التاسعة للمنتدى احلضري 

 .2019ي. وقد أُعد مقرتح مع إمكانية املتابعة يف هذا الصدد يف عام العامل
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 التعاون املستقبلي -سادساا 
، جاري وضع 2021-2019للفرتة مراعاًة للبيئة يف إطار اسرتاتيجية الشراكة من أجل مدن أكثر  -60

خطط اللتماس احلصول على التمويل املعزز، مبا يف ذلك من خالل مرفق البيئة العاملية والصندوق العاملي للمناخ 
املراعي للبيئة وصندوق التكيف من أجل مبادرات جديدة حمتملة. وميكن استخدام موارد وجتارب وخربات كل من 

نات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة من أجل صياغة مقرتحات جديدة. وتقوم برانمج األمم املتحدة للمستوط
 عن كثب. 2019مبراقبة فرص التمويل املقبلة يف عام مراعاًة للبيئة الشراكة من أجل مدن أكثر 

بشكل متزايد على تنفيذ البعد البيئي احلضري خلطة مراعاًة للبيئة وسرتكز الشراكة من أجل مدن أكثر  -61
واخلطة احلضرية اجلديدة. وهلذا الغرض، جيري حالياً إعداد مقرتحني متعددي البلدان،  2030التنمية املستدامة لعام 
احلد من التحدايت البيئية احلضرية للجزر القارية: حتسني القدرة على الصمود يف البلدان ’’األول بشأن موضوع 

، والثاين بشأن ‘‘من غري الدول اجلزرية الصغرية النامية بتطبيق الدروس املستفادة من الدول اجلزرية الصغرية النامية
 .‘‘إعادة املدن إىل الطبيعة: محاية التنوع احلضري وخدمات النظم اإليكولوجية للحد من آاثر تغري املناخ’’موضوع 

ت البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة أن يتعاوان معًا بشكل وأيمل برانمج األمم املتحدة للمستوطنا -62
أوثق بشأن املوضوعات املتعلقة ابالقتصاد األزرق وتسليط الضوء على الرتابط والتالحم بني هذه املوضوعات 

قرر تنفيذه وقضااي قدرة املناطق الساحلية على الصمود ومحاية البيئة البحرية. وهناك برانمج لالحتاد األورويب من امل
يف كينيا سيمهد الطريق ملزيد من األنشطة يف هذا الصدد. وخيطط برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

ولتنفيذ  2019 لتنظيم حلقة عمل من أجل املخططني احلضريني من املدن الساحلية بشأن املوضوع نفسه يف عام
تخطيط ووضع السياسات للمناطق احلضرية يف منطقة مشروع حبثي بشأن دمج قضااي االقتصاد األزرق ضمن ال

 غرب احمليط اهلندي.
وبدأ برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة أيضاً شراكة ملواجهة القمامة  -63

األمم املتحدة للبيئة  البحرية. وسيدعم برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية برانمج القمامة البحرية لربانمج
من  11للهدف  11.6.1من خالل مبادرات مثل املنصة األفريقية للمدن النظيفة، اليت تراقب جهود تنفيذ املؤشر 

أهداف التنمية املستدامة ابلتحديد الكمي ملصادر النفاايت البالستيكية يف املدن وإشراك أصحاب املصلحة. 
محلة املدن الرشيدة من حيث توليد النفاايت،  2018ت البشرية يف عام برانمج األمم املتحدة للمستوطناوأطلق 

اليت ستنسق وتتعاون مع محلة البحار النظيفة لربانمج األمم املتحدة للبيئة من أجل زايدة الوعي وتعظيم األثر العاملي 
 إلدارة النفاايت الصلبة البلدية بوصفها أداة ملواجهة تلوث البالستيك.

ألمم املتحدة للبيئة وبرانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية اتريخ طويل للتعاون يف جمال ولربانمج ا -64
. 2008 جودة اهلواء يف املناطق احلضرية من خالل برانجمهما املشرتك للمدن املستدامة، الذي أهنى أعماله يف عام

يئة املزيد من التجارب يف مراقبة نوعية اهلواء يف ومنذ اختتام برانمج املدن املستدامة، طور برانمج األمم املتحدة للب
املناطق احلضرية. ويف نفس الوقت، اخنرط برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية جمدداً يف هذا اجملال منذ عام 

مبساعدة املدن على التخطيط لتحقيق حتسينات يف نوعية اهلواء يف املناطق احلضرية من خالل مشروع  2016
، الذي انصب ‘‘التخطيط من أجل حتسني نوعية اهلواء يف املناطق احلضرية’’ول من النرويج بشأن موضوع جديد مم

 تركيزه على آسيا. وهناك الكثري والكثري من الفرص للمشاركة يف هذا القطاع يف مجيع مناطق العامل.
ويتعاون برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يف تطوير منهجيات  -65

جلمع البياانت بطريقة فعالة ولبناء القدرات الوطنية على رصد خمتلف القضااي املتعلقة ابلنفاايت، مبا يف ذلك توليد 
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ية وبيئات املياه العذبة. وستكون هناك حاجة إىل مزيد من النفاايت وإدارهتا وأتثريها على البيئات األرضية والبحر 
التعاون يف رصد ومجع البياانت يف القطاعات الرئيسية األخرى، مبا يف ذلك النقل ونوعية اهلواء واملباين والطاقة 

 واستخدام املياه.
من خالل الشراكة من  وخيطط برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة، -66

، إلشراك أصحاب املصلحة يف موضوع تطوير املدن املراعية للبيئة، هبدف إهلام املدن مراعاًة للبيئةأجل مدن أكثر 
للحفاظ على تدخالهتا املراعية للبيئة وتوسيع نطاقها، وإعادة االستثمار يف التخطيط، وتصميم أشكال حضرية 

ة يف فهم ورسم اخلرائط والتحديد الكمي خلدمات النظم اإليكولوجية. فعلى أكثر استدامة، وتبيني تطورات جديد
جمموعة أدوات للمدن ’’سبيل املثال، طلبت حكومة رواندا من برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية إعداد 

اسع، وأسفر العمل . وتستخدم جمموعة األدوات اآلن على نطاق و 2017، مت االنتهاء منها يف عام ‘‘املراعية البيئة
الذي أجنزه برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية يف هذا الصدد عن متابعة ارتباطات التنمية احلضرية املراعية 

 للبيئة واملرنة ابلتعاون مع البنك الدويل واملؤسسة العاملية للنمو األخضر وشركاء آخرين.
بشرية وبرانمج األمم املتحدة للبيئة جهودمها الرامية إىل وسيواصل برانمج األمم املتحدة للمستوطنات ال -67

وتنفيذ أنشطة مشرتكة يف مكاتبهما مراعاًة للبيئة تطوير مشاريع إضافية يف إطار الشراكة من أجل مدن أكثر 
أكثر  اإلقليمية. ويظل التقييم املنتظم للرؤية املشرتكة واملزااي النسبية للشراكة من أجل مدن وفروعهما وأقسامهما

عاماًل حيواًي يف جناح التعاون بني برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية وبرانمج األمم املتحدة مراعاًة للبيئة 
. 2020-2019للبيئة. وسيكون حشد موارد إضافية لإلدارة وأصحاب املصلحة عاماًل رئيسيًا يف فرتة السنتني 

، اليت 2025-2020للمستوطنات البشرية للفرتة  األمم املتحدة ومن شأن اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة لربانمج
تعكس اعرتافاً متزايداً أبن املعاجلة الفعالة لقضااي البيئة احلضرية وتغري املناخ أمر حاسم للتحضر املستدام، أن متهد 

 .الطريق للمساعي واإلجنازات املشرتكة يف املستقبل
___________ 


