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 دةـــل األمم املتحــة موئـــــمجعي
 التابعة لربانمج األمم املتحدة

 للمستوطنات البشرية

 

مجعيــة مــوئل األمـــم املتحــدة التابعة 
للمستوطنات  األمم املتحدة ربانمجل
 بشريةال

 األوىلالدورة 
 2019 مايو/أاير 31-27نريويب، 

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

 مبا يف ذلك مسائل التنسيق

 أنشطة برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
 إضافة

ية وغريها من تحدة واملنظمات احلكومية الدولواملنظمات داخل منظومة األمم املالتعاون مع الوكاالت 
 2019-2014شركاء موئل األمم املتحدة يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

 تقرير املدير التنفيذي

 مقدمة -أوالً 
التعاون بني برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم  عنيستعرض هذا التقرير معلومات  -1

ة األمم ياانت األخرى داخل منظومة األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية خارج منظوماملتحدة( والك
لثاين/يناير كانون ا  1املتحدة، واملنظمات غري احلكومية، والشركاء اآلخرين ملوئل األمم املتحدة خالل الفرتة من 

 .2018كانون األول/ديسمرب   31إىل  2017
املستدام يف  يضر وسع احلتنسيق يف الته كمركز الضطالع بدور ا علىمصمم موئل األمم املتحدة إن  -2

على نطاق تعاوين لألمم املتحدة، واسرتاتيجية  تنفيذ منظومة األمم املتحدة. وتتجلى جهوده عرب )أ( وضع إطار
ة للشركاء كيااًن من كياانت األمم املتحدة، )ب( التعبئة الفعال  12، ابلتعاون مع أكثر من ة األمم املتحدةمنظوم

من  11عن اهلدف  جتميعيإعداد تقرير  حول املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة، )ج(
)د( تنظيم املنتدى احلضري  نفيذ اخلطة احلضرية اجلديدةاألول عن تالرابعي والتقرير التنمية املستدامة أهداف 
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زادت هذه األنشطة من فرص . و 202٥-2020األمم املتحدة للفرتة )ه( إعداد اخلطة االسرتاتيجية ملوئل العاملي 
إقامة الشراكات والتعاون مع طائفة متنوعة من الشركاء، مبا يف ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم املتحدة 

القطاع اخلاص، تمع املدين، واألوساط األكادميية، و والوكاالت املتخصصة، والبنك الدويل، والشبكات الشريكة، واجمل
 جلهات املعنية األخرى.واحلكومات احمللية، وا

وقد عمل موئل األمم املتحدة على تيسري التعاون والتآزر يف تنفيذ واليته من خالل العمل مع الشركاء  -3
ة معاً بشأن التنمية احلضرية املستدام احلاليني واجلدد لتوسيع نطاق خدماته. وتعمل كياانت منظومة األمم املتحدة

كيااًن من كياانت األمم املتحدة، إبعداد   12ابلتعاون مع ألمم املتحدة أكثر من أي وقٍت مضى. ويقوم موئل ا
اسرتاتيجية على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية احلضرية املستدامة. وعلى الصعيدين اإلقليمي 

وكياانت األمم  ،صحاب املصلحة، واخلرباءاملنظمات والدول األعضاء، ابلعمل مع أ خمتلفت شرعوالوطين، 
والوطنية واحمللية من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام اإلقليمية،  ودوناملتحدة، يف إعداد األطر اإلقليمية 

. 2030عام لواخلطة احلضرية اجلديدة، وشرعت جهات أخرى يف تنفيذ إعالن كواالملبور بشأن املدن  2030
مات غري احلكومية، وكياانت األمم املتحدة والشركاء اآلخرين يف ملتحدة أيضًا يف إشراك املنظوسعى موئل األمم ا

. ويؤِمن موئل األمم املتحدة إميااًن راسخًا أبن هذه اإلجراءات 202٥-2020 للفرتةعداد اخلطة االسرتاتيجية إ
 ذ يف التحضر بسرعة.تدعم حتقيق رؤيته املتمثلة يف حتسني نوعية احلياة للجميع يف عامل آخ

ة يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة التعاون مع املنظمات والكياانت داخل منظومة األمم املتحد - اثنياً 
2014-2019 

 اجلمعية العامة - ألف
، واصل موئل األمم املتحدة 2018كانون األول/ديسمرب   - 2017خالل الفرتة من كانون الثاين/يناير  -4

أصحاب شبكات عن طريق  لء يف األنشطة املعيارية والتنفيذية وأنشطة املناصرة، يف املقام األو العمل مع الشركا
. كما عمل املوئل يف الشراكات العامة واالسرتاتيجية ألصحاب املصلحة القائمة على املسائلاملتعددين املصلحة 

ة، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص املتعددين مع احلكومات الوطنية، والسلطات احمللية، واألوساط األكادميي
العديد يني، واملنظمات الشعبية واملنظمات النسائية والشبابية، وغريها. وعملت املنظمة أيضًا يف شراكة مع واملهن

من كياانت األمم املتحدة واهليئات احلكومية الدولية على كل األصعدة. وشارك الشركاء يف إدارة هذه الشبكات 
، ويف عمليات صنع القرار، وكذلك يف تنفيذ الربامج ورصد لس االستشارية واللجان التوجيهيةكأعضاء يف اجملا

هؤالء الشركاء، دعماً لدى نقاط القوة  وتعزيزالنتائج. وسيشكل التكوين الناجح للتحالفات ومواءمة اجلهود 
االلتزامات ذات الصلة ة، وغريها من أساسياً لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، وحتقيق غاايت أهداف التنمية املستدام

 املتفق عليها دولياً.
يسرتشد تعاون موئل األمم املتحدة مع املنظمات والكياانت داخل منظومة األمم املتحدة بقرار اجلمعية و  -٥

، املتعلق بتنفيذ نتائج مؤمتري األمم املتحدة للمستوطنات البشرية واإلسكان والتنمية احلضرية 72/22٦العامة 
 وأكدتبشأن اخلطة احلضرية اجلديدة.  71/2٥٦ز موئل األمم املتحدة، وقرار اجلمعية العامة تدامة وتعزياملس

تنسيق أقسام اخلطة احلضرية اجلديدة، اليت دعت موئل املتحدة ل 72/22٦يف القرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، ابلتعاون  احملرزدم تقال عنإعداد التقرير الذي يصدره األمني العام كل أربع سنوات 

على نطاق شاملة تنسيق ن عملية ضميمبا الوثيق مع الكياانت األخرى ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة، 
 .املتحدةمنظومة األمم 
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، وفقاً لدوره للتعاون موئل األمم املتحدة 72/22٦دعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أيضاً يف القرار و  -٦
كمركز تنسيق للتوسع احلضري املستدام واملستوطنات البشرية، مبا يف ذلك تقدمي الدعم لتنفيذ واستعراض اخلطة 

مع الربامج والكياانت األخرى يف األمم املتحدة، والدول األعضاء، والسلطات احمللية، واجلهات احلضرية اجلديدة، 
منظومة نطاق على اسرتاتيجية  يفملسامهة ا من أجل ،ءل حشد اخلربا، وكذلك من خالذات الصلة صاحبة املصلحة

األمم املتحدة ومواصلة وضع توجيهات قائمة على األدلة وعملية من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد 
ابلتشاور ، ابإلضافة إىل مواصلة تطوير إطار العمل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، 2030عام ذات الصلة خلطة 

واستجابًة لذلك، يقود موئل األمم املتحدة فرقة  .لسلطات احمللية وأصحاب املصلحةالوثيق مع الدول األعضاء، وا
إلعداد ورقة بشأن هذه االسرتاتيجية. وتشمل العناصر كياانت األمم املتحدة   كيااًن من  12مكونة من عمل 

تنفيذ و  ؛النتائج املتوقعةو ؛ األهماملسائل و ؛ تدام كقوة حتويليةالرئيسية هلذه الورقة: إمكاانت التوسع احلضري املس
إطار التنفيذ التعاوين لألمم املتحدة؛ ومواءمة اللجنة و الوطين؛  ودوناخلطة احلضرية اجلديدة على الصعيدين الوطين 

 فريق األمم املتحدة للتنمية املستدامة.و  ،الرفيعة املستوى املعنية ابلربامج
موئل  تعزيز بشأن 73/239، اعتمدت اجلمعية العامة القرار 2018سمرب ألول/ديكانون ا  20يف و  -7

توصيات نتائج و حل حمل جملس اإلدارة. وقد أيد القرار تعامة ملوئل األمم املتحدة لمجعية املتحدة، الذي أنشأ 
دد املسؤوليات الرئيسية حيوئل األمم املتحدة، الذي ملاجلديد  اإلداري اهليكلالفريق العامل املفتوح العضوية بشأن 

ذه اهليئات هلوجلنة املمثلني الدائمني، فضاًل عن آليات اإلبالغ  ،جلمعية موئل األمم املتحدة، واجمللس التنفيذي
 اجمللس التنفيذي.موئل األمم املتحدة يف دورهتا األوىل مجعية  وستنشئاإلدارية. 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي - ابء
بشأن املستوطنات البشرية، الدول األعضاء  201٥/34يف قراره  صادي واالجتماعي،شجع اجمللس االقت -8

امة وضمان اتساق السياسات يف هتمام لدور التوسع احلضري يف التنمية املستدواملراقبني على مواصلة إيالء اال
املشاركة الفعالة  (، بطرٍق تشمل تشجيع2030عام )املعروفة اآلن خبطة  201٥تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

 ، مبا يف ذلك السلطات احمللية.ذوي الصلةاملصلحة من أصحاب 
حتت رعاية اجمللس  2018املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام  وعقد -9

 8ن يف الفرتة م وذلك ،2030ملواضيعي السنوي لتنفيذ خطة عام ا االستعراض من أجلاالقتصادي واالجتماعي 
على اشتمل حيث  ،‘‘التحول حنو جمتمعات مستدامة وقادرة على الصمود’’موضوع بشأن  هوز/يوليمت 18إىل 

جعل املدن واملستوطنات البشرية ’’ ،من أهداف التنمية املستدامة 11لتقدم احملرز حنو حتقيق اهلدف لاستعراض 
جتماع، برهن موئل األمم املتحدة، التحضري لالويف إطار . ‘‘للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةشاملة 

التوسع احلضري املستدام واملستوطنات البشرية يف منظومة األمم املتحدة، على  بشأنبوصفه اهليئة املكلفة ابلعمل 
 عن التجميعيالتقرير ’’مم املتحدة بقيادة وتنسيق إعداد قيادته ودعمه لطائفة واسعة من الشركاء. وقام موئل األ

وأقام العديد من املناسبات اجلانبية، واجللسات اخلاصة، وحلقات  ‘‘من أهداف للتنمية املستدامة 11ف اهلد
لتنمية املستدامة. وقد مت ذلك أهداف امن  11اهلدف  عيدعلى صاستعراض التقدم احملرز بشأن التدريبية العمل 

مات قتصادية اإلقليمية، وكذلك مع احلكو ألمم املتحدة، مبا يف ذلك اللجان االيف اابلتعاون مع كياانت أخرى 
 الوطنية واحمللية، واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين وطائفة من أصحاب املصلحة اآلخرين.

لرفيع املستوى، شاركت املديرة التنفيذية برؤيتها إلصالح موئل األمم املتحدة وخالل املنتدى السياسي ا -10
مع و عضاء، وكياانت األمم املتحدة والشركاء اآلخرين يف العديد من احملافل والتوجه العام للمنظمة مع الدول األ
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االلتزامات )أ( أن التقدم نبثقت توصيتان عن هذه االوفود احلكومية ورؤساء الوكاالت يف اجتماعات ثنائية. وقد 
يمية، واللجان حمللية واإلقلمن احلكومات االتقارير املرحلية اليت نسقها وأعدها موئل األمم املتحدة تشمل مسامهات 

 يبني)ب( أن موئل األمم املتحدة االقتصادية اإلقليمية، ومنظومة األمم املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين؛ 
ميكن أن يساعد فيها العمل حنو التوسع احلضري على تسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة  اليت السبل

 خرى.اخلطط العاملية األوإجناز 
 التنفيذيني وأجهزة األمم املتحدةمنظومة األمم املتحدة: مكتب األمني العام، وجملس الرؤساء  - جيم

لعام الشباب اسرتاتيجية  وضعألمني العام املعين ابلشباب على امبعوث مع  األمم املتحدة موئلعمل  -11
 .2018تشرين األول/أكتوبر  8، اليت أطلقها األمني العام يف نيويورك يف 2030

ابلتنسيق  نظومة األمم املتحدة املعينملواصل موئل األمم املتحدة املشاركة يف جملس الرؤساء التنفيذيني و  -12
اللجنة الرفيعة املستوى املعنية ابلربامج، واللجنة الرفيعة املستوى املعنية ابإلدارة، وجمموعة األمم  :الثالث وركائزه

 ستدامة.ـ  املتحدة للتنمية امل
موئل األمم املتحدة الداعي إىل إنشاء  اقرتاحوبعد أتييد  72/22٦قرار اجلمعية العامة متابعة  ويف إطار -13

فرقة  املعنية ابلربامج الرفيعة املستوىأنشأت اللجنة األمني العام وجملس الرؤساء التنفيذيني،  من جانبفرقة عمل 
للتوسع احلضري ملنظومة األمم املتحدة  اقنطعلى عمل حضرية يقودها موئل األمم املتحدة إلعداد اسرتاتيجية 

توجيه الكيفية اليت تنسق هبا منظومة األمم املتحدة جهودها ملساعدة الدول األعضاء على االستفادة بغية املستدام 
الكياانت املشاركة هي الصندوق الدويل للتنمية انت وكالسريع.  يضر احلوسع مواجهة حتدايت التمن الفرص و 
م املتحدة اإلمنائي، وبرانمج األمم تصاالت، وبرانمج األمظمة الدولية للهجرة، واإلحتاد الدويل لالالزراعية، واملن

املتحدة لشؤون الالجئني، وأمانة اتفاقية مفوضية األمم و جتماعية، قتصادية واالون االؤ املتحدة للبيئة، وإدارة الش
م والثقافة، وجمموعة البنك الدويل، تحدة للرتبية والعلاألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومنظمة األمم امل

 ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الصحة العاملية.
 ليات األخرى املشرتكة بني الوكاالتاآل - دال

منظومة األمم املتحدة،  يفابلتشاور مع الكياانت األخرى ، قام موئل األمم املتحدة، 2018يف عام  -14
التنمية  وأهداف 2030 عام مل تعاوين لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد احلضرية خلطةر عإطا بوضع

د من كياانت األمم املتحدة يف الدورة التاسعة يعدالالتعاوين الذي أيدته التنفيذ إطار  وييسر. املتعلقة هبا املستدامة
وسع بشأن التعلى نطاق منظومة األمم املتحدة عمل يف الاملزيد من االتساق والتعاون للمنتدى احلضري العاملي، 

اخلربات والقدرات املشرتكة بني القطاعات وتوسيع نطاق تدخالت التنمية  واالستفادة مناملستدام،  يضر احل
لى مجيع ع طاراإلعمل خطة  تنفيذ وي وجَّهاحلضرية املستدامة لتسريع التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

املبادئ و : املعارف والبياانت املتعلقة ابملشورة يف جمال السياسات؛ جماالت ذات أولوية ةت من خالل أربعاملستواي
 .الشراكات وإقامة الشبكات والتوعية؛ والتمويلو ؛ املتعلقة ابلتنفيذواالسرتاتيجيات التوجيهية 

مة، وعة األمم املتحدة للتنمية املستداالنتائج االسرتاتيجية التابعة جملم أفرقةيف يشارك موئل األمم املتحدة و  -1٥
النتائج االسرتاتيجية  وأفرقةلإلجراءات املشرتكة على الصعيد العاملي.  منابر للتنسيق املشرتك بني الوكاالت متثلهي و 

 وفريق، العملابتكارات  وفريقالشراكات االسرتاتيجية، وفريق تنفيذ أهداف التنمية املستدامة، فريق هي األربع 
 للرتكيز على جوانب حمددة. حمددة املدة أفرقة عمل نتائج اسرتاتيجية ثالثة أو أربعة يقفر كل   أنشأو يل. التمو 
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مبا يف ابلتقييم،  األمم املتحدة املعين فريقاملشاركة بفعالية يف تنفيذ أنشطة  واصل موئل األمم املتحدةو  -1٦
األمم يم أهداف التنمية املستدامة، وتقييم أطر تقييم اسرتاتيجيات بناء القدرات، وصياغة اسرتاتيجيات تقي ذلك

 يف األطر اإلمنائية. يضر وسع احلاملتحدة للمساعدة اإلمنائية لضمان إدراج جوانب الت
مبؤشرات أهداف  بني الوكاالت املعين اخلرباء املشرتك فريقاملشاركة بفعالية يف واصل موئل األمم املتحدة و  -17

، أ عيد 2018من أجل تنقيح املؤشرات. ويف كانون األول/ديسمرب  االت األخرىعمل مع الوكالتنمية املستدامة، و 
املتعلق  2-7-11واملؤشر  احلضريةواملؤشرات املتعلق ابملشاركة املدنية يف اإلدارة  2-3-11تصنيف املؤشر 

شرين على الصعيد ابألماكن العامة من املستوى الثالث إىل الثاين، مما ميهد الطريق جلمع البياانت عن هذين املؤ 
 القطري.

 ربامجوالصناديق الو  املشاركة مع الوكاالت املتخصصة - هاء
عمل موئل األمم املتحدة مع املنظمة الدولية للهجرة من أجل تعزيز القدرات احمللية على االستجابة  -18

حتسنت الظروف  . ومن خالل هذه الشراكةالصمود يف وجههاوزايدة قدرة املساكن على  هاوالتكيف معألعاصري ل
إهنامباين يف موزامبيق. وأقام موئل األمم املتحدة يف مقاطعة اليت أتثرت ابإلعصار دينو املعيشية لألسر األكثر ضعفاً 

أيضاً شراكة مع املنظمة الدولية للهجرة يف تقدمي إعادة التوطني وإعادة اإلدماج املستدامني يف املناطق احلضرية يف 
 أفغانستان.

يف التعاون حتدد جماالت دائمة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة مذكرة تفاهم  مم املتحدةلدى موئل األو  -19
اليت تنفذها املشرتكة والربامج العمليات  عن موئل األمم املتحدةمجعية قدم إىل    منفصلموضوع تقرير وهي ، الربامج

نغدو ابلصني، يملساحات اخلضراء يف شاوتطوير الوكالتان. وقد نفذ موئل األمم املتحدة مشروع التجديد احلضري 
 ابالشرتاك مع برانمج األمم املتحدة للبيئة.

أمناط االستهالك واإلنتاج  بشأنخنراط يف تنفيذ اإلطار العشري للربامج اال ويواصل موئل األمم املتحددة -20
للبيئة وبرانمج األمم املتحدة ن ملوئل األمم املتحدة تاالتنفيذي ناتر ياملد تنضماو الرتكيز على املدن. مع املستدامة، 

اليت أطلقها  ‘‘حكيمة يف التخلص من النفاايت مدن’’إىل حكومة كينيا وحمافظ مقاطعة مدينة نريويب لدعم محلة 
 .2018تشرين األول/أكتوبر شهر الرئيس الكيين، السيد أوهورو كينياات خالل 

دد  ،ائيبرانمج األمم املتحدة اإلمن ، معموئل األمم املتحدة ويعكف -21 على تطوير مذكرة تفاهم شاملة حت 
ستتم مواءمة و . 2012عام لوإضافتها  2008عام لاجملاالت الرئيسية للتعاون بني الوكالتني وحتديث مذكرة التفاهم 

 مع اخل طط االسرتاتيجية للكيانني. مذكرة التفاهم اجلديدة
حالة سلسلة التقارير عن نطاق لى توسيع موئل األمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ع ويعمل -22

يف أسيا واحمليط اهلادئ لعام املدن يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ عن طريق التعاون بشأن تقرير مستقبل املدن 
التقرير املقبل  التعاون بشأنعن طريق العربية  ، ويف املنطقة2019، والذي سي نشر يف تشرين األول/أكتوبر 2019

. وقد دعم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أيضًا موئل األمم 2020 عام ، الذي سي نشر يفالعربية حالة املدنعن 
. واشتملت مشاركة 2030 عام خطةاملتحدة بتحسينات سالمة الطرق كجزء من تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة و 

ملسامهة األخرى ربة التقنية إىل الوكاالت اموئل األمم املتحدة مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي أيضاً على تقدمي اخل
 إدماج القدرة على الصمود يف براجمها وتطوير اإلطار األويل إلعادة إعمار مدينة املوصل.صعيد على 
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دعم الم برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، مبا يف ذلك صندوق برانمج وحدة العمل يف األمم املتحدة، دقو  -23
مود ومنع نشوب النزاعات، مبا يف ذلك التقييم والدعم ملتحدة بشأن القدرة على الصعدد من مشاريع موئل األمم ال

 املتعلقة ابألراضي يف مواقع العودة. الشواغلالتقين إىل جلنة األراضي يف دارفور، ابلسودان، ملعاجلة 
درة املدارس للطفولة )اليونيسيف( من أجل تعزيز قتعاون موئل األمم املتحدة مع صندوق األمم املتحدة و  -24

سالمة األطفال وجمتمعات املدارس من األخطار الطبيعية. ويف  تعزيزلكوارث عن طريق على الصمود يف مواجهة ا
ان للكيانني على التأكيد على الشراكة بني اليونيسيف وموئل األمم املتحدة تن التنفيذياتاملدير  تاتفق 2018عام 

املدن الصديقة لألطفال، وحتسني جمال السالمة احلضرية، وختطيط األعمال السابقة واجلارية يف  لالستفادة من
وتعزيز الربجمة املراعية الحتياجات األطفال يف احلضرية يف املناطق والصرف الصحي أحوال األحياء الفقرية واملياه 

ة ة الشراكبشأن حال معلومات مستكملةأعد الكياانن خطاب نوااي يتضمن  هذه الغاية ولتحقيقاحلضرية.  البيئات
 قدماً. امن أجل املضي هب اتتوجيهو 

ومنظمة األمم املتحدة للطفولة القدرة على التصدي بفعالية للعديد من ولدى موئل األمم املتحدة  -2٥
سيما تلك التحدايت املتعلقة  ها األطفال والشباب الذين يعيشون يف املناطق احلضرية، الالتحدايت اليت يواج

مدن مزدهرة ومنصفة حيث يعيش فيها األطفال يف جمتمعات  وإنشاءالتخطيط احلضري  بنقل األطفال إىل واجهة
وخضراء ومزدهرة. وتشمل جماالت التعاون األخرى تشخيص األطفال يف املناطق احلضرية،  وشاملةصحية وآمنة 

طيط، هات، والتخجتاالبياانت والدراسات التحليلية، مع الرتكيز على توجيه التنمية احلضرية )اال توليدوخاصة 
يف التنمية احلضرية وأدوات الرصد.  لشبابواألطفال لمراعية مؤشرات  وإدراجوالدعوة(،  ،والتصميم، واخلدمات

 خاصةمؤشرات يتضمن تنمية الطفولة ل دليل وضعوتعتزم منظمة األمم املتحدة للطفولة وموئل األمم املتحدة 
وضع لعمل معًا بشأن ااملدن، و  دليل رخاءيف  إلدماجهابشرية املستوطنات الاملدينة/مستوى ملستوى الوطين و اب

 ألحياء الفقرية، وختطيط اخلدمات من أجل الوصول إىل فهم أفضل حلالة األطفال.ل املكانية النماذج
ابلعمل مع مفوضية  ،نفذ موئل األمم املتحدة التخطيط املكاين والبنية التحتية يف مقاطعة توركاان يف كينياو  -2٦

بلدايت  الحتادون الالجئني أيضًا التمويل ؤ ون الالجئني. وقدمت مفوضية األمم املتحدة لشؤ تحدة لشاألمم امل
الالجئني  والأحيف جنوب لبنان، يف حماولٍة لتحسني  رميشبازوريه، وكفرشواب، و ال، و عرميتوبلدايت  عاملجبل 

 وزايدة الوصول إىل اخلدمات األساسية والبنية التحتية.
وطنية حضرية سياسات  وضعدة خلدمات املشاريِع موئَل األمم املتحدة يف األمم املتح وقد دعم مكتب -27

أيضاً، عرب الصندوق االستئماين للمياه كتب امل ومولاي من خالل مجع البياانت الالزمة هلذه العملية. ري يف ليب
ل على املياه والصرف الصحي العديد من املنظمات غري احلكومية العاملة يف حتسني ف رص احلصو واملرافق الصحية، 

ات احمللية يف املدن تعزيز االتفاق’’مشروع كافية يف نيبال، فضاًل عن تيسري   يف اجملتمعات اليت تتلقى خدمات غري
 وبرانمج إنعاش املناطق احلضرية يف العراق. ‘‘السورية

سطينيني يف جئني الفلوتشغيل الال إلغاثةاألمم املتحدة وكالة عمل موئل األمم املتحدة مع ، 2018ويف  -28
الشرق األدىن من أجل دعم توفري اخلدمات األساسية املتكاملة )النقل والنفاايت والصرف الصحي( إىل مدينة 

 بيت حلم وخميمات الالجئني.
يف تعزيز  مع برانمج الغذاء العاملي ،خالل الفرتة اليت يشملها التقرير ،العمل األمم املتحدة موئلواصل و  -29

تعزيز التكامل االقتصادي املكاين ملعسكر و تطاولة األمد، ـ  الالجئني امل وضاعأب قفيما يتعلى الذات االعتماد عل
مبيق. وقدم موئل األمم املتحدة أيضاً مدخالت احيطة به يف خميم انمبوال األكرب يف موز ـ  واملناطق امل لالجئني مارااتن

 .وثيقة االسرتاتيجية احلضرية لربانمج الغذاء العامليإىل 
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قيادة اجملموعة الفئوية العاملية  وكعضو يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت، واصل موئل األمم املتحدة -30
ابلكوارث الطبيعية والبشرية اليت واجهتها البلدان يف العامني  فيما يتعلقم املشورة واملساعدة التقنية قد، و للمأوى

غالديش، والفيضاانت يف ميامنار، والصراعات يمات الروهينغيا يف بنزلزال يف إكوادور، وخماملاضيني، مبا يف ذلك 
 والعراق واجلمهورية العربية السورية. نغو الدميقراطيةو ومجهورية الك يف جنوب السودان

إعادة التعمري وبناء القدرة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ابلشراكة مع موئل األمم املتحدة،  ويسر -31
واجلمهورية العربية السورية،  ،يف بلدان مثل العراق، ولبنانعات احمللية يف املناطق املتضررة على الصمود لدى اجملتم

ومشروع التقييم التقين السريع  ‘‘يف املدن الرئيسية يف لبناناالستجابة لألزمات احلضرية ’’مشروع مبا يف ذلك عرب 
يف املأوى يف حلب ابجلمهورية العربية السورية. للمباين السكنية اليت حلقت هبا أضرار يف األحياء ذات األولوية 

مشاريع االستجابة لدعم املأوى يف حاالت الطوارئ للنازحني داخليًا من املوصل ابلعراق، أيضًا كتب امل وموَّل
 كالسة حبلب.الواملأوى يف حي  والصرف الصحي والنظافة الصحيةملياه اخلدمات  األساسية احليويةياكل اهلوأتهيل 

األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية مؤخرًا مذكرة تفاهم لتعزيز  موئلوقع و  -32
يف سياق أهداف التنمية املستدامة واخلطة احلضرية يف املناطق والسالمة احلوكمة  بشأن رة بينهمااملستمالشراكة 

ضبط األمن و  ؛املخدرات ومكافحةضرية؛ احلضرية اجلديدة. وتشمل جماالت التعاون منع اجلرمية والسالمة احل
واحلكومة املفتوحة؛  ؛الشفافيةو  ؛الفسادو وضع السياسات القائمة على األدلة واملوجهة للناس؛ و  والعدالة اجلنائية؛

 بني اجلرمية العابرة للبلدان واجلرمية احمللية؛ واإلرهاب. والروابط
 واملمارساتتبادل املعارف عين ابملخدرات واجلرمية ويواصل موئل األمم املتحدة ومكتب األمم املتحدة امل -33

الوكالتان، ابلتعاون مع العديد من الشركاء، مبا يف ذلك  وضعت. وقد أمكناجليدة وتنظيم الربامج املشرتكة حيثما 
مة منظو على نطاق مبادئ توجيهية ، األمم املتحدةأخرى يف وكياانت  أمناً الشبكة العاملية املعنية ابملدن األكثر 

بشأن السالمة إجراءات على نطاق املنظومة من أجل دعم م دن ومستوطنات بشرية أكثر أمناً بشأن ألمم املتحدة ا
 املبادئ التوجيهية.هذه مجعية موئل األمم املتحدة  تقرللجميع يف املدن. ومن املتوقع أن 

يف  نشط عضواً هي املتحدة،  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، جنباً إىل جنب مع موئل األمم إن -34
ضمان حيازة منظمة تعمل على تعزيز  80الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي، وهي حتالف يتكون من 

. العتبارات اجلنسانيةا ويراعيالفقراء  يناصرعلى حنو من احلقوق يف األراضي  األراضي للجميع ومسار متصل
وموئل األمم املتحدة.  الفاويف مذكرة تفاهم بني  )الفاو( غذية والزراعةة األمنظماجملاالت الرئيسية ملشاركة دَّد وحت  

لتنمية احلضرية املستدامة اب املعنيةوتشرتك منظمة األغذية والزراعة أيضاً يف رائسة فرقة عمل األمم املتحدة اإلقليمية 
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ابالشرتاك مع موئل األمم املتحدة واللجنة 

 اهلادئ.
قد و  ،أيضًا عضو يف الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي هو الصندوق الدويل للتنمية الزراعية إن -3٥
منوذج  وهواالجتماعية،  أدوات األراضي، مبا يف ذلك منوذج جمال احليازةابلتعاون مع الشركاء، جمموعة من ، طور

 ،، واملنظمات الشعبيةةكمو لحكومات الوطنية واحمللية، واجملتمع املدين، وإدارة األراضي ومؤسسات احللذو قيمة 
األراضي والنزاعات،  يف جمالمشاريع موئل األمم املتحدة سواء. وقد مول الصندوق واجملتمعات احمللية على حد 

ي يف كينيا، ونيبال، وأوغندا، وزامبيا ويف والقدرة على التكيف، والتخفيف من حدة الفقر، وضمان حيازة األراض
 أماكن أخرى.



HSP/HA/1/2/Add.2 

8 

 التنمية واملؤسسات املاليةركاء يف التعاون مع الش - اثلثاً 
لموارد واخلربات لسرتاتيجية التعبئة االعزز موئل األمم املتحدة تعاونه مع منظمات القطاع اخلاص بشأن  -3٦

مرفق  تطويرع جمموعة البنك الدويل يف تدام. وتعاون املوئل ميف التوسع احلضري املسالستثمارات زايدة االالزمة ل
 . ويدعم املرفق البلدان النامية يف تنفيذ أولوايت التحضر وتدابرياملتعدد الشركاء لتنمية احلضرية املستدامةاتنفيذ 

كي آلية تنسيق ل لتنمية احلضرية املستدامة؛ وإنشاءلالقطاعني العام واخلاص متويل  االستفادة منعن طريق التحول 
لتنمية ل؛ وتطوير عملية رصد منهجي البلدبرامج التنمية احلضرية اليت تقودها املدينة أو جملتمع الدويل يدعم ا

 للمرفق هي مصر، وكينيا، واملكسيك، ورواندا، وأوغندا.يف الربانمج التجرييب املشاركة املستدامة. والبلدان 
بغرض  رأمسايلتشاري لتنمية العاملية من أجل إنشاء منرب اسوتعاون موئل األمم املتحدة مع حاضنة ا -37

التطوير املستدام حتديد احتياجات رأس املال وحشد التمويل اخلاص لتكملة املوارد العامة وموارد الدعم من أجل 
 .التنمية احلضرية املستدامةتنفيذ مرفق ، فضاًل عن تعزيز للهياكل األساسية يف املدينة

 منائية خارج منظومة األمم املتحدةملنظمات احلكومية الدولية واملؤسسات اإلن مع االتعاو  - رابعاً 
رصد وتقدمي التقارير بشأن اخلطة احلضرية اجلديدة يف أفريقيا وال ذلتنفيل اإلقليمي املنسقاإلطار  و ضع -38

بشرية والقيادة الفنية للجنة لتنمية احلضرية واملستوطنات الاملعنية اب األفريقي لالحتادحتت قيادة اللجنة الفرعية 
لو وزارات اإلسكان والتنمية احلضرية ابلشراكة مع موئل األمم املتحدة. وقد أقر هذا اإلطار ممثو قتصادية ألفريقيا، اال

، العامة اتاالحتاد األفريقي خالل الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية املتخصصة املعنية ابخلدمللدول األعضاء يف 
 وتعكف. 2018تنمية احلضرية والالمركزية، اليت ع قدت يف أديس أاباب يف كانون األول/ديسمرب حمللي، والواحلكم ا

اخلاصة بكل  ر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةطأتنقيح ب ،طارإلمسرتشدًة اب ،األفرقة الق طرية لألمم املتحدة
 لبات هذا اإلطار لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.من بني مجلة أمور أخرى، من أجل مواءمتها مع متط، منها
حالة املدن األفريقية ’’ تقريرموئل األمم املتحدة وبنك التنمية األفريقي  أصدر، 2018 هويف حزيران/يوني -39

الرتكيز على االستثمار األجنيب املباشر ابعتباره عنصراً أساسياً مع ، ‘‘ةاألفريقي اتاالستثمار جغرافية : 2018عام ل
تنميتها عن طريق جذب االستثمار األجنيب   تنمية أفريقيا. ويعرض التقرير كيف ميكن ألفريقيا أن ختطط لتمويليف

 عقد لالستثمارات العاملية يف أفريقيا. ويؤكد م ؤلفو التقرير أنـ  وهو مبثابة دليل للموضوع امل ،املباشر إىل م دهنا
 فإنه ميكن أن يساعد على انتشال ماليني األشخاص من الفقر دعلى حنو جي إذا استغل االستثمار األجنيب املباشر

 يدعم التصنيع واخلدمات واالبتكارات التكنولوجية.أن و 
الربانمج التشاركي لتحسني أحوال األحياء الفقرية، الذي جاء مببادرة من أمانة املفوضية األوروبية ومتول  -40

موئل األمم املتحدة. وقد  ويتوىل تنفيذهاحمليط اهلادئ، البحر الكارييب و  منطقة دولو  ةفريقياألدول الجمموعة 
األحياء الفقرية يف الدورة التاسعة للمنتدى احلضري أحوال نطلقت املرحلة الثالثة من الربانمج التشاركي لتحسني اِ 

 ةفريقياألدول للدعماً  ةيورو إضافي مليون 10ة األوروبية بتقدمي العاملي يف كواالملبور، مباليزاي، حيث تعهدت املفوضي
 البحر الكارييب واحمليط اهلادئ.دول منطقة و 

مولت املفوضية األوروبية أيضاً العديد من برامج ومشاريع التعاون التقين يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و  -41
اخ من خالل تسريع اإلجراءات املتعلقة ابملن” أمريكا الالتينية. وتشمل هذه الربامج واملشاريعو وأورواب، وأفريقيا، 

برانمج ”، و‘‘حتالف ميامنار ملواجهة تغري املناخ’’، و‘‘نخفضة االنبعااثتتعزيز االسرتاتيجيات اإلمنائية احلضرية امل
 طويرت’’، و‘‘السالم والتنمية يف جنوب السودان: إسكان ق دامى احملاربني واملراكز اجلامعة املخصصة للشباب

وحلول مبتكرة “ )ابكستان(، ‘‘قاومة لألخطار يف خيرب ابختوخنواـ  املاكن التعلم توجيهية ألم يةحتسينأدوات وتنفيذ 
 .‘‘ودائمة للنازحني داخلياً والعائدين يف مقديشو
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 التعاون مع احلكومات احمللية - واو
يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألبعاد  ةاسرتاتيجي ةكيشر  هي جهاتاحلكومات احمللية واإلقليمية  -42

ابلتعاون الوثيق بني موئل األمم  72/22٦. ويعرتف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2030عام خلطة  احلضرية
بر أخرى لسلطات احمللية ومنالاملتحدة واحلكومات اإلقليمية واحمللية، مبا يف ذلك عرب جلنة األمم املتحدة االستشارية 

وقد  .للسياسات واألولوايت الوطنيةار والايهتا ووفقاً ألمم املتحدة، يف إطيف اتعمل عن كثب مع كياانت أخرى 
سيما يف تعزيز أولوايت التنمية  أظهرت احلكومات احمللية واإلقليمية أتثريها على القرارات العاملية والوطنية، ال

ملستوايت كان هلا أيضاً دور كبري يف حشد الدعم لاللتزامات واإلجراءات امللموسة على مجيع او  ،احلضرية املستدامة
 .2030 عام اجلديدة واألبعاد احلضرية خلطةمن أجل تيسري تنفيذ اخلطة احلضرية 

 ورابطاهتاعمل موئل األمم املتحدة، خالل الفرتة اليت مشلها التقرير، بشكل وثيق، مع احلكومات احمللية و  -43
ات وأفضل املمارسات، من أجل حتديد اجتاهات السياسات، وبناء القدرات على الصعيد احمللي، وجتميع اخلرب 

الفرص للحوار السياسي بني دوائر احلكومات احمللية والوطنية واإلقليمية. ويف كينيا، على سبيل املثال، قدم وخلق 
ي تتعلق بتحسني تقدمي اخلدمات والتنمية االقتصادية ة هوما ابعموئل األمم املتحدة خدمات استشارية إىل مقاط

 احمللية.
احلوار بني ة األمم املتحدة االستشارية للسلطات احمللية، مع جلن تحدة، ابلشراكةموئل األمم امل وعزز -44

احلكومات املركزية واحمللية وزاد االتصال بني احلكومات احمللية ومنظومة األمم املتحدة. واشرتك موئل األمم املتحدة 
احبة املصلحة، ابلتنسيق جلهات األخرى صيف تنظيم حوار املدن املستدامة لرؤساء البلدايت والوزراء، واحملافظني، وا

مع منظمة املدن املتحدة واحلكومات احمللية وبدعم من جلنة األمم املتحدة االستشارية للسلطات احمللية وفرقة العمل 
ال الزاوية يف التنفيذ الفعَّ  حجر’’ ابوصفه ةاحلضري ةكمو حلابالعاملية للحكومات احمللية واإلقليمية. وقد أقر املشاركون 

كمنتدى   وعمل احلوار أيضاً . ‘‘احلضرية الغاايتستدامة والصلة بني ـ  هداف التنمية املمن أ 11واملستدام للهدف 
نعقاد أول منتدى االتنمية املستدامة و  بشأنإلعداد مسامهة وطنية حملية مشرتكة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى 

جيمع بني ممثلي احلكومات احمللية واإلقليمية، والدول  منتدى أ عرتف به كأول ،مات احمللية واإلقليميةللحكو 
أهداف التنمية واستعراض متابعة عملية دعم مشاركة السلطات احمللية يف لاألعضاء، وأصحاب املصلحة اآلخرين 

 .املستدامة
أهداف متويل  - حلول مدينة البندقية’’أيضًا احمللية لسلطات لدعمت جلنة األمم املتحدة االستشارية و  -4٥

موئل األمم املتحدة، وبرانمج األمم املتحدة  شارك يف تنظيمه ، وهو حدث‘‘الصعيد احملليالتنمية املستدامة على 
دن املتحدة واحلكومات احمللية، حيث انقشت ـ  املمنظمة ، و اإلنتاجية للمشاريعاإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة 

حتقيق التطلعات على الصعيد احمللي من أجل  2030متويل خطة عام بلداً أمهية  2٥احلكومات الوطنية واحمللية من 
 العاملية.

موئل األمم املتحدة، ابلتعاون مع برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وفرقة العمل العاملية للحكومات  وينسق -4٦
حمللية وغريها دعم احلكومات ايي ذإضفاء الطابع احمللي على أهداف التنمية املستدامة، المشروع احمللية واإلقليمية، 

من  31 000 به شبكة اإلنرتنت علىمنرب . وهو مبثابة 2030 عام من أصحاب املصلحة احملليني يف تنفيذ خطة
وثيقة،  412 املنرب على اهذويشتمل ة. مدينة خمتلف 3 300املستخدمني املسجلني الذين يرتبطون مع بعضهم من 

 .2030 عام فعاليات املتعلقة ابلتنفيذ احمللي خلطةمن ال 291 عنقصة ومعلومات  244و
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لشفافية واحلكومة احمللية بشأن ا اتلممارسلجديد يف إنشاء جمتمع  اً رئيسي اً دور موئل األمم املتحدة  وأدى -47
 20حاليًا من أكثر من  حة، ابلتعاون مع منظمة املدن املتحدة واحلكومات احمللية. ويتكون هذا اجملتمعو فتامل

والتوعية ابلكيفية اليت ميكن هبا املساءلة على صعيد تعزيز ويدعم احلكومات احمللية يف مجيع أحناء العامل  ،مؤسسة
 أداًة ملنع الفساد وزايدة الكفاءة املؤسسية.أن تكون حة و فتلحكومة املل

قبل  هناك حاجة متزايدة إىل املشورة والدعم التقين بشأن الرقمنة واالستخدام الفعال للبياانت منو  -48
 اإلدارةو  خدمات التخطيط احلضري وئل األمم املتحدةمل التابعبرانمج مدن املستقبل  ويقدم. السلطات احمللية

 ،مدينة يف الربازيل، وإندونيسيا، وميامنار، ونيجرياي، والفلبني، وجنوب أفريقيا، واتيلند، وتركيا 19 إىل احلضرية
بشأن كيفية االستفادة الفعالة من البياانت، مبا يف  املناطق احلضرية يفواملديرين وي سدي املشورة لرؤساء البلدايت 

. ومن شأن هذا العمل أن يستفيد فائدة كبرية من لبياانتلمفتوحة إدارة البياانت الضخمة وبناء منصات ذلك 
األمم املتحدة التفكري االسرتاتيجي املتزايد والنهج التنظيمي الراسخ، فضاًل عن القدرة املعززة لدي موظفي موئل 

 واملنظمات الشريكة.

 اخلاص القطاع مع التعاون - سادساً 
عزز دور احلكومة احمللية يف ضمان سالمة وأمن ييتخذ موئل األمم املتحدة هنجاً متعدد األبعاد للسالمة  -49

ء والفتيات،  الوقاية من اجلرمية االجتماعية اليت ت ركز على الشباب املعرضني للخطر وسالمة النساريسكاهنا وتوف
 جعليف ذات اإلدارة اجليدة،  الشاملة األماكن العامةمسامهة البيئة احلضرية املادية، مثل فضالً عن النظر يف كيفية 

 .دن أكثر أمناً امل
التعاون مع شركة  يف موئل األمم املتحدة، يف اآلونة األخرية، شرع أمناً برانمج املدن األكثر  ويف إطار -٥0

االت سلكية والسلكية صينية، يف إعداد ورقة بيضاء بشأن الكيفية اليت ميكن أن تساعد واوي، وهي شركة اتصه
وهو  ،منةواآلذكية ال للمدينةاالثناسنوي برانمج التحدي  ويقدم. أمناً دن أكثر جعل املهبا البياانت الضخمة يف 

ساعدة التقنية إىل احلكومات احمللية املتعاون بني موئل األمم املتحدة وهيئة األراضي واالسكان يف مجهورية كوراي، 
حلول م اتخدابساحلضرية  يف املناطق السالمةوتعزيز نع اجلرمية ملفعَّالة  برامج وسياسات وضعوشركائها من أجل 

حيث متنح  ذكية وم بتكرة، سالمة تشمل حلوالً للم مقرتحات تقد أندن ـ  امل إىلالتحدي  ويطلبمبتكرة. ذكية و 
 مستوى األحياء.أساس جترييب على على الختبار تلك احللول  متويالً  أفضل املقرتحات

حتسني مؤسسة وموئل األمم املتحدة  غموجانشركة أطلقت شركة مايكروسوفت، و  201٥يف عام و  -٥1
 التشاركيتصميم العملية األموال من أجل حتسني األماكن العامة ابستخدام  تمجعلتتابع اليت اباألحياء السكنية 

ظل موئل األمم  حتسني األحياء السكنية ابلتتابعهنج  إىليف كل أحناء العامل. واستنادًا  لتتابعابة لألحياء السكني
لتعزيز  ‘‘الواقع املختلط’’استخدام كيفية بشأن  ، ابلتعاون مع شركة إريكسون، جيري البحوث واالختبارات املتحدة

مت القيام ابختبارين تقنيني حىت اآلن: واحد يف  مشاركة اجملتمعات وكيفية تعامل الناس مع التصميم احلضري. وقد
. 2018كهومل، ابلسويد يف أيلول/سبتمرب ستاواآلخر يف  2017جوهانسربغ، جبنوب أفريقيا، يف أيلول/سبتمرب 
يشاركون وينخرطون ملواطنني على جعل ااملختلط له إمكانيات كبرية  وهذان االختباران األوليان ي شريان إىل أن الواقع

الواقع  قدرةمليات التصميم احلضري بطرٍق جديدة متاماً. ويقوم موئل األمم املتحدة حاليًا إبعداد تقرير عن عيف 
وسوف ي نشر هذا التقرير حبلول كانون  .والتصميم احلضرينيميقراطي على التخطيط دطابع إضفاء  علىاملختلط 

 .2019األول/ديسمرب 
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ماجي وازي  مشروع، عن طريق تعاون مع شركة إريكسون، 201٥موئل األمم املتحدة يف عام  طوروقد  -٥2
يف اللغة السواحيلية(، وهو مفهوم ومنوذج جترييب لشبكة إشعار المركزية تديرها اجملتمعات  ‘‘املياه املفتوحة’’تعين و )

العامة يف تطوير  احمللية إلدارة املياه يف املستوطنات العشوائية. ويواصل موئل األمم املتحدة العمل مع شركات املرافق
، ‘‘متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة’’مبنرب ق معايري إلنرتنت األشياء والبنية التحتية األساسية. وفيما يتعل

 وجيريعن أثر املدن الذكية والتقنيات الرائدة لتحقيق االستدامة احلضرية.  جيري موئل األمم املتحدة أيضًا حبواثً 
 االستشعار يف املدن. وتكنولوجيا ، الذكاء االصطناعي، ومعاجلة البياانتريثأت عنثالثة تقارير إصدار اآلن 

تتزايد أمهية الذكاء االصطناعي للمدن، وسيصبح أكثر أمهية يف املستقبل لكل شيء بدءًا من املراقبة و  -٥3
نماذج . وقد تساعد الالطائرات اليت تعمل بال طيارتقنيات اليت تسري بدون سائق و  املركباتإىل وضبط األمن 

شواغل التنبؤية والتعلم اآليل املدن لتصبح أكثر كفاءًة، ورمبا تساعد يف إزالة بعض التحيزات، لكن هناك أيضًا 
مسألة الذكاء االصطناعي، نخرط موئل األمم املتحدة يف يمعاجلتها. و  يتعني ةكمو احلو صوصية جدية على صعيد اخل

طور مؤشرات إلنرتنت األشياء يي ذ، ال‘‘ذكية مستدامةمنصة مدن متحدون من أجل ’’منرب يف  اً بصفته عضو 
والبياانت الضخمة يف املدن. وي شارك املوئل أيضاً يف رائسة جمموعة الرتكيز التابعة لالحتاد الدويل لالتصاالت املعنية 

 .احمللية وإدارهتا لدعم إنرتنت األشياء واملدن الذكية واجملتمعاتمبعاجلة البياانت 
 اإلقليمية االقتصاديةون مع اللجان التعا  - سابعاً 

 معنياً ألمم املتحدة اتبع لإقليمي أنشأت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ فريق عمل  -٥4
قبل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل مباشرةً لتنمية احلضرية املستدامة اب

إطار لتمكني  إنشاء. وكان اهلدف من ذلك هو 201٦ث(، الذي ع قد يف كيتو يف تشرين األول/أكتوبر الثال
 2030خلطة عام االسرتاتيجيات املتعلقة بتنفيذ اجلوانب احلضرية  التخطيط ووضعمنظومة األمم املتحدة من 

 واخلطة احلضرية اجلديدة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط  اليت تشارك يف رائستها ،ل اإلقليميةفرقة العمعملت و  -٥٥

حلقة  تونظم ،ابهلجرةبشأن معرفية منتجات إعداد على ، موئل األمم املتحدة ومنظمة األغذية والزراعةو اهلادئ 
ت املستوطنات البشرية من أهداف التنمية املستدامة ومؤشرا 11نقاش بشأن التقدم احملرز حنو حتقيق اهلدف 

هداف التنمية املستدامة يف سياق ألآسيا واحمليط اهلادئ يف منطقة األخرى يف إطار التحضري لالستعراض اإلقليمي 
 املنتدى السياسي الرفيع املستوى.

 سيا، اشرتك موئل األمم املتحدة مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آل2018تشرين الثاين/نوفمرب يف و  -٥٦
من املشاركني، مبا يف ذلك السلطات احمللية وكياانت  جمموعةيف تنظيم حلقة عمل إقليمية ضمت  ئيط اهلادواحمل

تلك احللقة هو تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين. وكان اهلدف من 
منشور بشأن  وضعنتائج الرئيسية حللقة العمل واخلطة احلضرية اجلديدة. وكان من ال 2030يف تنفيذ خطة عام 

 متويل البلدايت.
الذي ع قد يف شركاء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  ىوشارك بعض أعضاء فرقة العمل اإلقليمية يف منتد -٥7

يف ابنكوك. وتعهد املشاركون بعدد من اإلجراءات اليت يتعني القيام هبا  2017كانون الثاين/يناير   24و 23يومي 
اخلطة احلضرية اجلديدة إىل ترجم مشاركون من إندونيسيا، وماليزاي عودهتم إىل بلداهنم. فعلى سبيل املثال، عند 

 اءهتا واستيعاهبا.لغاهتم احمللية من أجل حتسني قر 
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استكشاف إمكانية دعم أفرقة األمم املتحدة الق طرية على قررت فرقة العمل اإلقليمية  2018ويف عام  -٥8
عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وكان الرتكيز على دعم  إطاراملستدام يف  يضر احلوسع اج التمإدصعيد 

التنمية احلضرية واجتاهات تطوير اثنني من اجملاالت املرتابطة للتعاون: أوالً، توفري األدلة والبياانت املتعلقة بقضااي 
ومنظومة األمم املتحدة على القطرية حدة ألمم املتاألفرقة ية لقيمة االسرتاتيجلمقرتح  وضعاحلالية والناشئة، واثنياً، 

 الصعيد الق طري من أجل التصدي للتحدايت املستمرة والناشئة يف جمال التنمية املستدامة يف املدن.
ألعضاء يف فرقة من امشرتكة بعثات  أرسلت 2018ويف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب  -٥9

مها كمبوداي، ونيبال.  بلدين رائدين ، إىللتنمية احلضرية املستدامةاملعنية ابيا واحمليط اهلادئ العمل اإلقليمية آلس
إطار األمم لمشاركة، وحالة لاستعداد الفريق القطري لألمم املتحدة  إىل، يف جزء منهاختيار هذين البلدين،  ويستند

. وكان اهلدف من هذه العملية هو ألمم املتحدةل م قيمنيـنسقني الـ  ملااملتحدة للمساعدة اإلمنائية، ودعم مكتب 
م سبقًا يف إطار عمل األمم املتحدة  ح ددتمواضيعية جملاالت على األدلة  قيمة اسرتاتيجية قائم مقرتحتقدمي 

القيمة فوائد )قيمة( املنتجات/اخلدمات اليت رمبا يقدمها فريق األمم املتحدة  مقرتحللمساعدة اإلمنائية. وحدد 
يف و القيمة.  مقرتحإطاراً اسرتاتيجياً وتشغيلياً لدعم  قدم كماو منظومة األمم املتحدة إىل العمالء/الشركاء، /القطري

مع إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية يف البياانت واألدلة  ىتماشتمتثلت األولوايت اليت  كمبوداي
يف  أمالبنية التحتية، واألراضي واإلسكان امليسور التكلفة، ، واإلدارة، والتخطيط، والسياحة، واةاحلضري ةكمو واحل

القادرة احلضري، واإلدارة والتخطيط، والبنية التحتية  ةكمو يف البياانت واألدلة، واحلتمثل تولوايت األإن هذه فنيبال 
 ، والسياحة البيئية، والرتاث الثقايف.واخلدمات على الصمود

ا، ابلتعاون مع موئل األمم املتحدة، املساعدة التقنية إىل االحتاد األفريقي قدمت اللجنة االقتصادية ألفريقيو  -٦0
إقليمي ألفريقيا بشأن تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة، ابالستناد إىل املوقف األفريقي املوحد إطار  وضعمن أجل 

املتحدة اللجنة االقتصادية  . ويدعم موئل األمم201٦ عام األفريقية يف بشأن املوئل الثالث الذي أقره رؤساء الدول
هذه الشراكة  وتؤكدألفريقيا يف جهودها الرامية إىل إدماج التوسع احلضري يف السياسات واخلطط اإلمنائية الوطنية. 

التنمية الوطنية والربط بني االقتصاد الك لي، والتخطيط احلضري،  إلثراءعلى احلاجة إىل السياسات احلضرية الوطنية 
من العوامل  يملااملدن واألق من أجل تخطيطالالروابط احلضرية الريفية واحلاجة إىل  إنصادية احمللية. والتنمية االقت

احلامسة يف النمو االقتصادي، وختفيف وطأة الفقر، والتنمية املستدامة. وتعاونت اللجنة االقتصادية ألفريقيا وموئل 
 ه.شر ون فريقياألاإلقليمي الثالث  ملوئلاقرير لت األمم املتحدة أيضاً بشكل وثيق على وضع الصيغة النهائية

تنظيم أنشطة جانبية مشرتكة بشأن تنفيذ  يفعملت اللجان االقتصادية اإلقليمية لألمم املتحدة معًا و  -٦1
 الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي. يف 2030 عام خطةاخلطة احلضرية اجلديدة و 

ومنطقة البحر الكارييب، وموئل األمم املتحدة، ومنتدى  تينيةت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالوأطلق -٦2
 ،ابإلسكان والتنمية احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الوزراء والسلطات الرفيعة املستوى املعين

ريكا الالتينية العمل اإلقليمية لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف أم خطةَ  املنطقة،مصلحة من صاحبة  أخرى جهاتو 
ت تبادلو بوصفها عامالً م ْسرِعاً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.  203٦-201٦ للفرتةومنطقة البحر الكارييب 

 ذانوضع هو . الفريدةاملنطقة الة تستجيب حلإقليمية ملنطقة البحر الكارييب  دونأيضًا خطة عمل  هذه اجلهات
صاحبة احمللية، وكياانت منظومة األمم املتحدة، والعديد من اجلهات ابلتعاون مع احلكومات الوطنية و  الصكان
خطط العمل ، واخلرباء الذين يعملون سواًي من أجل حتقيق هدف عام. ويتمثل التحدي يف توطني املصلحة

 اإلقليمية هذه على الصعيدين الوطين واحمللي.
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من  11حتقيق اهلدف  حنوحرز ـ  التقدم املركزت مجيع اللجان االقتصادية اإلقليمية أيضاً على استعراض و  -٦3
أهداف التنمية املستدامة ومؤشرات املستوطنات البشرية األخرى خالل عمليات االستعراض اإلقليمية لتنفيذ خطة 

حوار رفيع ها ئعلى ضو  ن ظِ م فعليةخلفية يف املنطقة املعنية لكل منها. وشكلت هذه اإلجراءات  2030عام 
من أهداف التنمية املستدامة يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى، ابلتعاون مع  11دف املستوى بشأن تنفيذ اهل

 جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة.
فيذ اخلطة احلضرية تنبشأن األول الرابعي سامهت مجيع اللجان االقتصادية اإلقليمية يف إعداد التقرير و  -٦4

من أهداف التنمية املستدامة. وم ثلت اللجنة االقتصادية ألمريكا  11اهلدف اجلديدة ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق 
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية 

سنوات، الرابعي التقرير ال افيه ضعاليت و   حلقات الصياغةيف  ،لجنة االقتصادية ألوروابسيا واحمليط اهلادئ، والآل
اليت قيمة الرجح أن تزيد روح التعاون هذه من فهم ـ  التقارير. ومن امل أثرت موادو  ةحالوساهم بعضها بدراسات 

سيما فيما يتعلق  إىل التنمية الوطنية. لكن ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به، الالتوسع احلضري يضيفها 
خلطط او  اإلقليمية ودوناإلقليمية احلكومية الدولية يف جداول أعمال اهليئات  يضر احل وسعالكايف للت ابإلدماج

 .عالياً جداً احلضري التوسع معدل  يكونسيما يف البلدان األقل منواً، حيث  اإلمنائية الوطنية، ال
 التعاون مع اجملتمع املدين - اثمناً 
واهلياكل األساسية يف املدينة والتنقل احلضرية األساسية احلصول على اخلدمات اجملتمع املدين وإمكانية  - ألف

 واملناطق احلضرية
الفقراء، واحلد من جماالت التخطيط احلضري الذي يراعي مصاحل  وضمن، يراملشمولة ابلتقر فرتة الخالل  -٦٥

دين، واألوساط تعاون موئل األمم املتحدة مع اجملتمع املوتعزيز الروابط بني الريف واحلضر،  ،الفقر وعدم املساواة
حتويلية يف العديد من البلدان. فعلى سبيل برامج مشاريع و نِفذين من أجل تنفيذ ـ  األكادميية، والشركاء اآلخرين امل

مبادرة التنمية البشرية عن طريق التمكني وحتسني ’’الرابطة الدولية ملساعدة املسنني يف سري النكا  يسرتاملثال، 
تعزيز لتنفيذ برانمج على اجمللس الفلسطيين لإلسكان  ويعكف ،‘‘سري النكايف ع زار امليف مستوطنات  االستيطان

املكاين بتمويل و من خالل تدخالت التخطيط االقتصادي على الصمود جملتمعات الفلسطينية اقدرة و يازة احلضمان 
جميع واحلكم الرشيد يف على تعزيز التنمية الشاملة لل اهلولنديةابكس  منظمةمن املفوضية األوروبية، بينما تعمل 

 مشال كوسوفو.
ق العامة وعمل موئل األمم املتحدة أيضاً مع منظمات اجملتمع املدين، واحلكومات احمللية، وشركات املراف -٦٦

واملؤسسات األخرى من أجل زايدة فرص احلصول على اخلدمات األساسية احلضرية، والتنقل والبنية التحتية، 
مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع،  معظمه يقدم. ويف نيبال، وبتمويل لضمان عدم ختلف أحد عن الركب

برانمج جوانب العديد من احلكومات احمللية يف تنفيد مشروع الصندوق االستئماين للمياه واملرافق الصحية  ساعد
تمع املدين، يهدف إىل حتسني احلصول على املياه ومرافق الصرف الصحي، وذلك مبشاركة العديد من منظمات اجمل

للتعليم اجملتمعي، عية، وخمططي بيمكوم حلقوق التخطيط، ومركز بريات جتمامبا يف ذلك مجعية ابقمايت للرعاية اال
حسن اجلوار يف نيبال، مجعية ، و البيئة والطفولةمجعية تنمية السلطة اجملتمعية، و مجعية ومجعية التنمية اجملتمعية، و 

اجلمعية الوطنية و مركز كارانيل للتنمية الريفية املتكاملة والبحوث؛ و ية التنمية املتكاملة؛ ومركز التنمية البشرية، ومجع
، وجمموعات نيبال الداليت يف جملتمعالوطنية للرعاية االجتماعية معية اجل، و غانري بيكاش سانمجعية للنساء، و 

ساماج منظمة ، و لنيبامنظمة ساهارا تمعية، و ، ومركز ساقارمااث للتنمية اجملنيباليف لنهضة ابراكاش للتوعية، ومجعية 
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لمياه واملرافق لالصندوق االستئماين  لعمليات جيرى تقييمهناك كان و الشباب.  أنشطةن يووا كندرا ومجعية أوات
 الربانمج والدروس املستفادة الربامج املقبلة ريثأتعند إعداد هذا التقرير. وسيفيد لكنه مل يكتمل الصحية يف نيبال 

 نيبال وخارجها. يف
مشروع محلة املاء ’’وتعاون موئل األمم املتحدة مع مؤسسة انم اباب اململوكة للدولة يف املرحلة األوىل من  -٦7

الذي ميوله معهد موئل فوكوكا، يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية،  ‘‘منطقة آسيا واحمليط اهلادئيف  من أجل احلياة
من خالل حتسني اختاذ لصاحل الفقراء الصحية والنظافة  والصرف الصحي املياه رةلتحسني إداابإلضافة إىل مشروع 
 األمم املتحدة.حدة العمل يف برانمج و من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق  ليمو بت، القرارات وإدارة األداء

 األماكن العامة - ابء
حتسني ، الذي متوله مؤسسة األمم املتحدة ملوئلالتابع بشأن األماكن العامة يهدف الربانمج العاملي  -٦8

 يف، إىل حتسني إمكانية الوصول والعيش يف املدن للجميع دون متييز. ون فذت املشاريع األحياء السكنية ابلتتابع
للحكم الذايت احمللي، ومركز العيش والتعلم من أجل البيئة، ومؤسسة اهلند عموم الربانمج ابلشراكة مع معهد  إطار

موئل األمم  أحد مشاريعرج محود أيضاً بلدية بيسرت  ج الكندية، ووكالة جوهانسربغ للتنمية. ويف لبنان،هيلث برد 
شركة بتمويل من  ،‘‘تعزيز التنمية احلضرية املستدامة واملتكاملة من خالل الشبكات’’املتحدة لألماكن العامة، 

 .غموجانشركة /مهبل بندل
 التخطيط احلضريختطيط األراضي و  -احلضرية الوطنية  اتالسياس - جيم

من اجلهود التعاونية بني التخطيط احلضري ختطيط األراضي و استفادت السياسات احلضرية الوطنية و  -٦9
 وئل األمم املتحدةم والتعاون بني، برلني نتويرك كامبس يف إيديسوخمترب موئل األمم املتحدة واملنظمات التالية: 

ختطيط ملساعدة التقنية يف ا تقدمي )من أجلالبلدايت هلياكل األساسية يف وبرانمج الدعم األوغندي لتطوير ا
-التخطيط السريع’’)للتنمية االجتماعية واالقتصادية  ، ومعهد دا اننغ(يف أوغنداالتخطيط احلضري األراضي و 

 الكوريةواألراضي كان سوهيئة اإل( ‘‘أكثر حيويةً  كربى  مدنمن أجل املوارد و البيئة وإدارة  البنية التحتية املستدامة
لمدن لوطنية واسرتاتيجيات حضرية سياسات  وضع: لسياسات احلضريةلالوطين ربانمج الاملرحلة التجريبية من ’’)

 (.‘‘خمتارةبلدان ثالثة الذكية يف 
 ضي وأتمني احليازةااألر  - دال

أولوايت الشبكة العاملية ية من و أولاألراضي لصاحل الفقراء يف اجلميع وحقوق يازة احلتعزيز أتمني  ظل -70
شركاء الشبكة  كان من ضمن  املشمولة ابلتقرير. وخالل الفرتة 200٦لوسائل استغالل األراضي منذ إنشائها عام 

)نيبال(، وجلنة هويرو، واملعهد الدويل إلعادة  ي لالعتماد على الذاتركز اجملتمعاملالعاملية لوسائل استغالل األراضي 
وجملس مدينة لوساكا، واجمللس النروجيي لالجئني، والعملية الشعبية املعنية ابإلسكان والفقر بناء الريف )نريويب(، 

، والرابطة األوغندية يف زامبيا، ومعهد ملبورن امللكي جبامعة التكنولوجيا، وحركة املساعدة التقنية للشعوب والبيئة
عملية تدابري األراضي وتنفيذ الستغالل د وسائل يف إعدا كاءهؤالء الشر  اجملتمعية لرعاية الطفولة. وقد اشرتك كل

التأثري يف السياسات والربامج احلكومية، مبا يف ذلك متكني الفقراء يف و إىل حتسني مستوى املعيشة للكثريين  ترمي
. وميول الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي، إىل حد كبري، لديهميازة احل مانضاملناطق احلضرية وحتسني 

 ندوق الدويل للتنمية الزراعية.الص
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السابع ، عقدت الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي اجتماعها العاملي 2018ويف نيسان/أبريل  -71
لجميع. ويف إطار التحضري لالجتماع، ن ظم ليازة احليف نريويب الستكشاف كيفية حتقيق حتسني أمن الشركاء مع 

قبل انعقاد الدورة التاسعة ًا من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، مباشرًة خصوص ، األقران للشركاءبنيتدريب تعلم 
 .للمنتدى احلضري العاملي

 مدن مزدهرة للجميع - هاء
تعاون موئل األمم املتحدة مع مقاطعة هوما ابي ومعهد سياسات النقل والتنمية من أجل حتسني تقدمي  -72

انوية يف كينيا. وشارك معهد سياسات النقل والتنمية أيضاً يف دعم اخلدمات والتنمية االقتصادية احمللية يف املدن الث
ختطيط وإدارة التنمية يف القاهرة تعزيز ’’و ‘‘ريقياتعزيز حلول النقل املستدام ملدن شرق أف’’يف جمال مشاريع 

ويف الصومال، واملشروع األخري مولته هيئة اجملتمعات احلضرية اجلديدة وهيئة األمم املتحدة للمرأة.  ،‘‘الكربى
تقدمي جمموعة  يف بلدية أودوين ‘‘املشرتك املعين ابحلكم احمللي وتقدمي اخلدمات الالمركزية الربانمج’’ساعد مشروع 

 من اخلدمات إىل السكان.
 التصدي لعدم املساواة يف حاالت النزاع - التُكيف القادرة علىاملدن  - واو

والوفاق على مشروع متكامل لتحقيق من أجل السالم  تعاون موئل األمم املتحدة مع منظمة العمل -73
نغو الدميقراطية، ومع مجعية أهل اخلري لدعم و االستقرار يف مشال كاليهي، يف مقاطعة كيفو اجلنوبية، جبمهورية الك

بية حتقيق االستقرار من خالل إعادة أتهيل البنية التحتية واملساكن يف املناطق املتنازع عليها يف اجلمهورية العر 
حتسني الظروف املعيشية لروكا صنداي من ’’أجل نما يسرت منظمة أليساي غري احلكومية برانجماً من السورية، بي

. وساهم املعهد اآلسيوي للتكنولوجيا ومجعية ميامنار تومي وبرينسييب ويف سا ‘‘خالل إعادة التوطني املستدام
وهلما منظمة أكشن ايد، يف  األخطار الطبيعية يف على جماهبة املؤسسي و القدرة اجملتمعية تعزيز اهلندسية، اللذان مت 

وبلدية  ،، واملعونة الشعبية لإلغاثة والتنميةونلبنانمنظمة جيم مجعية العزم والسعادة، و  ،الشركاءميامنار، بينما ساهم 
 .‘‘االستجابة لألزمات احلضرية يف املدن الرئيسية يف لبنان’’يف مشروع  ، مجيعهمرج محودب

حنو منهجية قائمة ’’األخرى اليت اضطلع هبا موئل األمم املتحدة مع الشركاء املماثلة لت املشاريع ومش -74
على املساكن واألراضي واملمتلكات لتحقيق االستقرار وهتيئة الظروف املالئمة لتحقيق السالم يف البلدان املتأثرة 

)مع  ‘‘عم حق الفلسطينيني يف التنمية يف القدس الشرقيةد’’(؛ واللبنانية مجعية بسمة وزيتونة)مع  ‘‘ابألزمة السورية
توفري - للنازحني داخليًا من املوصلاملأوى يف حاالت الطوارئ دعم توفري ’’وخمططي بيكوم حلقوق التخطيط(؛ 

إعادة ’’هولندا(؛  - )مع الرابطة اهلندسية لتنمية البيئة وز وا لرعاية الالجئني ‘‘مستلزمات اإليواء يف حاالت الطوارئ
)مع رابطة  ‘‘الصرف الصحي والنظافة الصحية املهمة واملأوى يف حي الكالسة يف سورايو املياه أتهيل خدمات 

قدامى احملاربني ومراكز الشباب إسكان يف جنوب السودان:  والتنمية السالمبرانمج ’’ومن أجل حلب(؛ 
القدرات  لتطويراحتاد ميامنار ’’إلغاثة والتنمية(؛ ولمل اجملتمعية يف رومبري ووكالة األ)مع رابطة التنمية  ‘‘اجلامعة

 )مع النظام اإلقليمي املتكامل لإلنذار املبكر ابألخطار املتعددة(. ‘‘املتعلقة إبدارة الكوارث
 ولية ملوئل األمم املتحدةاحلكومية الدوالربامج أصحاب املصلحة يف العمليات  مشاركة - زاي

مهية إشراك أصحاب املصلحة يف وضع السياسات والربامج وتنفيذها ألتحدة موئل األمم املمن  اً إدراك -7٥
إجراءات يف أيضاً  سيسرتشد هباشراك أصحاب املصلحة إل اتيف وضع سياسورصدها واإلبالغ عنها، فقد شرع 

 مؤسسية لتعزيز املشاورات مع أصحاب املصلحة بشأن العمليات ذاتآلية كذلك وضع و  ،اعتماد اجلهات املعنية
الصلة. واهلدف من ذلك هو ضمان االستخدام الفعَّال للمعارف واخلربات، واحللول احلضرية واملمارسات اجليدة 

 املتاحة بني خمتلف أصحاب املصلحة، القدمية واجلديدة، يف جمال التنمية احلضرية املستدامة.
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صياغة  األمم املتحدةيات األخرى اليت عززت مشاركة أصحاب املصلحة بشأن أعمال موئل تشمل اآللو  -7٦
وإنشاء جملس  ،ألصحاب املصلحةداخلية اإلطار التعاوين التنفيذي ألصحاب املصلحة، وإنشاء جلنة توجيهية 

يف الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة. وجرى عمله على أن يبدأ املصلحة  ألصحاب خارجياستشاري 
سيما بشأن اجملاالت  ، وال202٥-2020 للفرتةسرتاتيجية التشاور مع أصحاب املصلحة أثناء إعداد اخلطة اال

عاملي  مع موئل األمم املتحدة. وسينعقد أول منتدىالتفاعل هبا الرئيسية ذات األولوية والكيفية اليت ي ريدون 
مسامهات ألصحاب املصلحة قبل الدورة األوىل جلمعية موئل األمم املتحدة لتمكني اجلهات املعنية من صياغة 

 .اليت ستناقشها اجلمعية املسائل بشأننسقة م
 واخلطة احلضرية اجلديدة 2030 عام ذ خطةتنفيل صاحبة املصلحةاجلهات رصد  - حاء

من خالل برانمج بناء القدرات بشأن رصد أهداف التنمية املستدامة واخلطة احلضرية اجلديدة، عمل  -77
، على بناء قدرات اجملتمع املدين، وممثلي للتعاون والتنمية الدوليةبدعم من الوكالة السويدية موئل األمم املتحدة، 

من أهداف التنمية املستدامة ومؤشرات أخرى  11احلكومات احمللية وجهات معنية أخرى لرصد اهلدف 
للمستوطنات البشرية. وقدم التدريب أيضًا فرصة للمجتمع املدين لفهم العملية الرمسية للرصد واإلبالغ والتواصل 

تب اإلحصائية الوطنية املسؤولة عن رصد أهداف التنمية املستدامة على الصعيد القطري، لعالقات مع املكاوبناء ا
 فضاًل عن املراصد احلضرية الوطنية ووزارات اإلسكان والتنمية احلضرية.

منطقة املدن املتحدة واحلكومات احمللية، و  ومنظمةلسكان األحياء الفقرية،  ةالدولي املنظمة ممثلووشارك  -78
آسيا واحمليط اهلادئ، وجلنة هويرو، وموئل كيمرتان يف تدريب املكاتب اإلحصائية الوطنية واملراصد احلضرية يف 

 ابنكوك.
ج ، تبادل اجملتمع املدين واألوساط األكادميية وخالل حلقات العمل التدريبية -79 مجع البياانت وإعداد هن 

سكان األحياء الفقرية ل ت املنظمة الدوليةة واإلقليمية والعاملية. وتبادللتقارير الوطنياباملعلومات النوعية املتعلقة 
نيجرياي. وتبادل ممثلو فريق املساواة بني الفقري يف نريويب ويف الغوس،  نقاالعمل يف حي موكورو كوا نيج يف اجتارهب

من املدرسة اجلديدة يف مدينة  اجلنسني ابملكسيك منهجياهتم املتعلقة بتمكني املرأة، بينما قدم الطالب واألساتذة
إطار رصدها ألهداف التنمية املستدامة، مبا يف ذلك اهلدف املدينة أيضًا  وتبادلت. وئلامللتزام امؤشر نيويورك 

وكاالت إىل ، الذي يستلزم العمل مع جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة بدءًا من املواطنني واجملتمعات 11
 األمم املتحدة.

ها م يف مجع البياانت واستخدامهاملصلحة أيضًا الضوء على التحدايت اليت تواجه وسلط أصحاب -80
بشأن العديد من الوحدات، وخباصة مؤشرات املستوى الثاين واملستوى الثالث،  تعليقاتونشرها. وقدم املشاركون 

اركون أيضًا عن حاجتهم إىل أعرب املشو تزال املنهجية واملفاهيم والربوتوكوالت املتعلقة هبا قيد التطوير.  اليت ال
من أهداف التنمية املستدامة  11يف رصد اهلدف  وهو عمل مهماملشاركة يف العمل اجلاري بشأن تعريف املدن، 

وشدد أصحاب املصلحة على أمهية موئل األمم املتحدة يف دعم رصد أهداف التنمية املستدامة املؤشرات األخرى. و 
األمم املتحدة املتمثل يف إشراك اجملتمع املدين، واألوساط األكادميية، موئل نهج ب واخلطة احلضرية اجلديدة. وأشادوا

تنفيذ األهداف اإلمنائية لالنهج  يضاف إىلحتسنًا  ميثلنه إوقالوا  ،الرصدوالنساء وأصحاب املصلحة اآلخرين يف 
طلبت بعض احلكومات وبعض ت، حلقات العمل لتنمية القدرا لأللفية، الذي مل ي ستشاروا فيه. ويف إطار متابعة

 منظمات اجملتمع املدين تنظيم برامج تعليمية مماثلة على الصعيدين الوطين واحمللي.
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 الشركاء املتعددةاالئتالفات أنواع التعاون داخل  - اتسعاً 
للموئل التابع إنشاء الفريق العامل للمجتمع املدين من العملية التحضريية للموئل الثالث واملؤمتر نفسه  نتج -81

على إبقاء املسائل املتعلقة  اً حريص وكان هذا الفريقموئل األمم املتحدة يف نيويورك. مكتب الثالث، والذي يسره 
 حضري فريقوجد ينه ال ًا ألنظر  يكون صعباً وهو أمر قد ابلتوسع احلضري املستدام يف صدارة النقاش العاملي، 

ت املعنية اليت ينسقها فرع املنظمات غري احلكومية يف إدارة الشؤون الرئيسية واجلها األفرقةبني من على هذا النحو 
خالل املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة و االقتصادية واالجتماعية أو إدارة شؤون اإلعالم. 

ة هويرو، واجلمعية الشركاء، مثل جلنحتالفات مع الشركاء، مبا يف ذلك  ةالتنفيذي ةاملدير  ت، اجتمع2018لعام 
 تهارؤي قاسموجمموعات الشباب، من أجل  الدوليةالعامة للشركاء، واحلملة احلضرية العاملية، والشركات العقارية 

لجهات املعنية ل دويلواالستماع إىل آراء الشركاء. ورحب الشركاء بقرارها القاضي إبنشاء جملس استشاري  تهامهمو 
 وجلنة توجيهية داخلية.

بكات موئل األمم املتحدة واجملالس االستشارية، مبا يف ذلك الفريق االستشاري املعين ابلقضااي نظرت شو  -82
، يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف نتظمةامل ماجتماعاهتاجلنسانية، واجمللس االستشاري للشباب، من خالل 

 اجلديدة. إطار رصد أهداف التنمية املستدامة واخلطة احلضرية
على إجراء مشاورات مع أصحاب  202٥-2020 للفرتة التحضريية للخطة االسرتاتيجية مليةالعتنص و  -83

العديد من الشبكات هلذا التحدي، وقدمت تعليقات على مشروع  وتصدتاملصلحة والشبكات والتحالفات. 
جلمعية ورة األوىل املزمع عقده قبل الدصحاب املصلحة ألالعاملي نتدى امل ويشارك يف تنظيماخلطة االسرتاتيجية. 

من أجل توفري الفرصة للمزيد من التفاعل مع الدول األعضاء  ؤهموئل األمم املتحدة وشركاوئل األمم املتحدة، م
 والوفود األخرى.

 اخلامتة - طاء
تنسيق لتنسيق وتيسري  كمركزسيواصل موئل األمم املتحدة تعزيز دوره  متشيًا مع إصالح األمم املتحدة،  -84

 تثريحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وسوف من أجل ق إىل البلدان يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة الدعم املتس
ر اسرتاتيجيات كياانت األمم املتحدة، وتيسمنظومة األمم املتحدة  على نطاق املستدام يضر وسع احلالتاسرتاتيجية 
إن ى املستوايت القطرية واإلقليمية والعاملية. بني الوكاالت، مبا يف ذلك مع موئل األمم املتحدة، علالشراكات 

 بني الوكاالت.املوارد املالية والبشرية لدعم دور قوي ملوئل األمم املتحدة يف التعاون إىل استثمار  واضحة حاجة هناك
وابلنظر إىل الفجوة التمويلية الكبرية يف البنية التحتية، واالسكان، واخلدمات األساسية احلضرية، فإن  -8٥

. هومتويل املستدام يضر وسع احلالتيف ستثمار أمر  حيوي يف اجلهود الرامية إىل زايدة االعمل مع القطاع اخلاص ال
إنشاء املدن واملستوطنات البشرية عند املشاركة يف القطاع اخلاص يف عرفة املبتكار و االوجيب االستفادة الكاملة من 

ؤديه يف دعم البلدان يف خلق بيئة مواتية الستثمارات القطاع اخلاص . وملوئل األمم املتحدة دور حاسم ي  يف املستقبل
 يف مناصرة القواعد واملعايري العاملية.و والشراكات 

 هممزاايوسيواصل موئل األمم املتحدة العمل مع أصحاب املصلحة من أجل االستفادة القصوى من  -8٦
احلجم  وزايدةصالت الرأسية واألفقية لتعميق األثر . وهناك حاجة إىل الهمنفوذو  همرفامعالفنية و  اهتمخرب النسبية و 

املدن واملستوطنات البشرية. وسي عول موئل األمم املتحدة على الشركاء تنمية الستثمار يف اباملناصرة واملعرفة  وتعزيز
 داخل وخارج منظومة األمم املتحدة، وعلى احلكومات واملنظمات غري احلكومية.
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ومن املهم يف هذا أصحاب املصلحة.  وإشراكد احلديث عن الشراكات ومثة حاجة إىل االبتكار عن -87
التآزر والتعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة على مجيع املستوايت من أجل املساعدة يف حتقيق أهداف التنمية  الصدد

. ويثق موئل 202٥-2020 للفرتةاملستدامة، واخلطة احلضرية اجلديدة واخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة 
االقتصادية ستؤدي إىل سبل و  العصر الرقمي، والتقدم يف التكنولوجيا واالبتكارات االجتماعيةأن يف األمم املتحدة 

 جديدة للتعاون والتآزر.
جدد بشأن إشراك أصحاب املصلحة على متومن الضروري ملوئل األمم املتحدة أن يكون لديه تفويض  -88

، وتصميم الربامج وتنفيذها ورصدها واإلبالغ عنها. ة الدوليةياحلكوملعمليات مجيع املستوايت، مبا يف ذلك ا
وحتتاج الوكالة أيضاً إىل أصدقاء املدن واملستوطنات البشرية وهي متضي قدماً يف تنفيذ االلتزامات العاملية واإلقليمية 

الية يف جماالت خربة موئل األمم واملسامهة بفع العمل معاً  ومن شأن. 202٥-2020 للفرتة واخلطة االسرتاتيجية
احلد من التفاوت املكاين و التنمية،  على جدول أعمالالتنمية احلضرية املستدامة  إبقاءاملنظمة من أن ميكن املتحدة 
طبيعية أو كانت سواء   حفز االستثمارات وتعزيز الرخاء واالبتكار والقدرة على الصمود أمام الكوارث،و والفقر، 

 بشر.من صنع ال
_________________ 


