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استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة 
 2030وخطة التنمية املستدامة لعام 

 2030املستدامة لعام التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية 

 تقرير املديرة التنفيذية

 موجز
وخطة التنمية املستدامة لعام  (1)عرض هذا التقرير التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدةستي
التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.  عن 201٨منذ نشر تقرير األمني العام يف أاير/مايو  2030
اليت جيري التوسع  األخرية؛ ويعرض الفرع الثاين االجتاهات العاملية هاألول سياق التقرير والغرض من الفرعويبني 

، 2030التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عام على الفرع الثالث  ويركز؛ سياقهااحلضري يف 
توصيات بشأن ما يلزم عمله لتجديد  فيقدم الفرع الرابعأما لتنفيذ الفعال؛ املرتكزات الرئيسية لحيث يعرض 

 اخلطط احلضرية العاملية.االلتزام السياسي والتعجيل بتنفيذ ورصد 
 

  

                                                 
*  11/HSP/HA/. 
(1)  A/RES/71/256.   انظر أيضا http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf. 

http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf
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 مقدمة -أوالً 
بوصفها رؤية عاملية من  2030، اعتمد قادة العامل خطة التنمية املستدامة لعام تقريبا   منذ أربع سنوات -1

أجل الناس وكوكب األرض واالزدهار الطويل األجل، ترسم رؤية وخطة للمستقبل وحتدد مسارا  واضحا  للعمل. 
ابإلسكان والتنمية احلضرية  وبعد مرور عام، أقر اجملتمع الدويل اخلطة احلضرية اجلديدة يف مؤمتر األمم املتحدة املعين

املستدامة )املوئل الثالث(، املعقود يف كيتو، كإطار جديد حيدد الكيفية اليت ينبغي هبا ختطيط املدن وإدارهتا من 
العاملية ذات الصلة  اخلططأجل حتقيق التنمية املستدامة. وتعرتف اخلطة احلضرية اجلديدة أبمهية التكامل بني 

 أحد العوامل املعجلة بتحقيق ب  عت  العالقات التفاعلية املتآزرة اليت تسفر عن حتقيق نتائج طويلة األمد. وهي ت   تطويرو 
 سيما يف أبعادها احلضرية والعمرانية. أهداف التنمية املستدامة، وال

ات وأساليب وقد تبدو أربع سنوات فرتة قصرية من الزمن، إال أن النظم واملمارسات وأدوات التنفيذ وآلي -2
الرصد تطورت بشكل كبري، ومعها قدرتنا على اإلبالغ عن التقدم احملرز يف هذه اخلطط. وحنن نعرف اآلن بشكل 
أفضل ما الذي يدفع النمو واالزدهار احلضريني وأي السياسات واإلجراءات انجح ويف أي جمال. وحنن نعلم أيضا  

امات العاملية واحمللية. وهذه اجلوانب مبينة مبزيد من التفصيل يف هذا ما الذي يقيد التنمية وحيول دون الوفاء اباللتز 
 التقرير.

، الذي جيمع بني العمل املعياري برانمج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(ويؤدي  -3
وقد  .(2)مية املستدامةطة التنالنهوض خبيف مبادرات عاملية وإقليمية ووطنية، دورا  حفازا  على صعيد  والتنفيذي

املستدام وتنمية  فيما يتعلق ابلتوسع احلضريتنسيق ال: فقد ع نيِن بوصفه جهة زدوجةمسؤولية م البانمج سندت إىلأ  
 ا  راعي كياان  تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ومتابعتها واستعراضها، وبوصفه   ، مبا يف ذلك يفاملستوطنات البشرية

 للجهات األخرى. ا  داعم وكياان  من أهداف التنمية املستدامة  11لغالبية مؤشرات اهلدف 
أبن هذا العمل ال ميكن  ذه املسؤوليات، علما  هب للوفاءواختذ موئل األمم املتحدة عددا  من اإلجراءات  -4

ل ع به مبعزل عن غريه، دون قيادة احلكومات الوطنية ودون الوطنية واحمللية واملشاركة الفعالة من جانب أن ي ضط  
والعديد من اجلهات الفاعلة اإلمنائية. ويقدم هذا التقرير عرضا  للتقدم احملرز  األخرى الشركاء وكياانت األمم املتحدة

 .2030ملستدامة لعام يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية ا
وعلى الصعيد العاملي، واصل موئل األمم املتحدة الدعوة إىل االعرتاف ابلتوسع احلضري كقوة حتويلية هلا  -5

اإلمنائية األخرى واإلسهام يف حتقيق نتائج التنمية. وأعاد موئل األمم املتحدة بلورة  اخلططالقدرة على التأثري يف 
ابإلمجاع  أ قنر تاليت “ املدن للجميع”عزز رؤية قد العاملية. و  اخلططكوسيلة لتحقيق   سياق التنمية احلضرية املستدامة

يف الدورة التاسعة للمنتدى احلضري العاملي يف كواالملبور. ويعكف موئل األمم املتحدة، يف إطار  201٨يف عام 
املستدامة ودعم املشاريع املبتكرة اليت جهوده املبذولة حىت ي عرت  ف به كمركز للتفوق واالبتكار، على تيسري احللول 

بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة  للمضي قدما  ميكن أن تقوم البلدان بتكييفها وتطبيقها على نطاق واسع 
 .2030عام التنمية املستدامة ل

                                                 
مدينة  550األحياء الفقرية، كما تشرتك أحوال مدينة يف أنشطة حتسني  160بلدا  و 35األرقام تتحدث عن نفسها: يشرتك  ( 2)

مدينة على تعزيز  16بلدا  على تعزيز التخطيط واألماكن العامة؛ وتعكف  2٨مدينة يف  5٨وتعمل  يف حتسني أدوات الرصد؛
مليون نسمة حتسنا  يف الظروف املعيشية من خالل حتسني إمكانية احلصول  2خطط التأهب للكوارث والتخفيف من آاثرها؛ وشهد 

مدينة يستخدمون قدراهتم  ٨7بلدا  و 52اء التقنيني املدربني من من متخذي القرارات واخلب  470على اخلدمات األساسية؛ وأصبح 
مليون دوالر سنواي  يف مثانية من البلدان املتضررة من األزمات من  100تنفيذ اخلطة على الصعيدين احمللي والوطين؛ وي ست ثم ر مبلغ ل

 أجل وضع حلول دائمة.
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الوطين، واصل موئل األمم املتحدة العمل مع خمتلف شركاء التنمية، مبا يف و  اإلقليمي ينوعلى الصعيد -6
ذلك اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، لوضع خطط عمل إقليمية وإقامة منتدايت خمصصة لتعميم اخلطة احلضرية 

مة التدخالت اجلديدة وإضفاء الطابع احمللي على أهداف التنمية املستدامة. وهذا يعزز اتساق السياسات ومواء
 التدخالت الواسعة النطاق. احتماالتالقطرية وجيدد 

االستشارية للسلطات  األمم املتحدة وعلى الصعيد احمللي، يعمل موئل األمم املتحدة بشكل وثيق مع جلنة -7
ملية العا اخلطط بشأناحمللية وغريها من كياانت األمم املتحدة ملنح احلكومات احمللية فرصة التعبري عن شواغلها 

وحتويل أهداف التنمية املستدامة إىل واقع على الصعيد احمللي. وما برح يدعم مشاركة احلكومات احمللية واإلقليمية 
يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ورصد أهداف التنمية املستدامة، بتشجيع احلوار بني احلكومات املركزية واحمللية. 

وغريها من الشركاء، على دعم  نظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدةويعكف موئل األمم املتحدة، ابلعمل مع م
 آليات احلوكمة احمللية ومتكني احلكومات احمللية بوصفها حمركات دافعة للمدن املستدامة.

 االجتاهات والظروف العاملية األخرية -اثنياً 
التغريات العاملية من  حقبةيف  2030عام التنمية املستدامة لمدت اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة اعت   -٨

يف الدورة التاسعة  201٨مد يف عام ، الذي اعت  2030العميقة. واعرتف إعالن كواالملبور بشأن مدن عام 
للمنتدى احلضري العاملي، بوجود عدة اجتاهات وحتدايت يف عاملنا الذي تتسارع فيه وترية التوسع احلضري، واليت 

 اإلمنائية العاملية. اخلططيتعلق بتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وغريها من ينجم عنها تداعيات حتولية فيما 
: مازال العامل يشهد زايدة يف سكان املناطق احلضرية. وحني التغري الدميغرايف وما يتصل به من اجتاهات -9

باليني نسمة( من  4يف املائة ) 54، كانت نسبة 2015يف عام  2030عام التنمية املستدامة لاعت مند ت خطة 
( املشمولة ابخلطة احلضرية 2036سكان العامل تعيش يف املناطق احلضرية؛ وحبلول هناية فرتة السنوات العشرين )

. (3)احلضريةباليني نسمة( من سكان العامل يف املناطق  5.4يف املائة ) 62اجلديدة، من املتوقع أن تقيم نسبة 
وتعرتف اخلطة احلضرية اجلديدة ابلتوسع احلضري بوصفه اجتاها  حتويليا  يف القرن احلادي والعشرين ميكنه أن يصبح 
حمركا  للنمو االقتصادي املستدام والشامل للجميع. والتوسع احلضري، حني يدار إدارة جيدة، يعزز التقدم 

لحياة. وتوفر املدن قدرا  أكب أفضل ل من اإلنتاجية والفرص ونوعية االجتماعي واالقتصادي، ألنه يرتبط بقدر أكب
 رية اجملتمعية وهتيئ فرص العمل وتدفع عجلة التقدم البشري ألهنا تسخر قوى التكتل احلضري.احلمن 
وقضااي املرأة يف صميم جدول  املساواة بني اجلنسني: تقع والشباب وكبار السن املساواة بني اجلنسني -10

اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة. ويتيح  يفلتنمية، مع ما يرتتب على ذلك من آاثر أعمال ا
 ترأسهاالتوسع احلضري فرصة فريدة للنهوض ابملساواة بني اجلنسني. ويفرض العدد املتزايد لألسر املعيشية اليت 

موقع حمل السكن ابلنسبة ألماكن العمل  يثمن حنساء يف املدن ومشاركة املرأة يف سوق العمل متطلبات جديدة 
تصميم نظم النقل وإدارهتا، ومجيعها أمور منصوص عليها يف اخلطة ب فيما يتعلقواخلدمات احلضرية، وكذلك 

 احلضرية اجلديدة.

                                                 
)اسؤؤؤؤؤؤتعراض  Revision of World Urbanization Prospects 2018 عية.األمم املتحدة، إدارة الشؤؤؤؤؤؤؤون االقتصؤؤؤؤؤؤادية واالجتما  (3)

. مؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤاح عؤؤؤؤؤؤؤلؤؤؤؤؤؤؤى الؤؤؤؤؤؤؤرابؤؤؤؤؤؤؤط الؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤايل: 201٨أاير/مؤؤؤؤؤؤؤايؤؤؤؤؤؤؤو . (201٨آفؤؤؤؤؤؤؤاق الؤؤؤؤؤؤؤتؤؤؤؤؤؤؤوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤع احلضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري الؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤاملؤؤؤؤؤؤؤي لؤؤؤؤؤؤؤعؤؤؤؤؤؤؤام 
https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html. 
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عاما ( إىل  24و 15ومن املتوقع أن يرتفع عدد سكان العامل من الشباب )الذين ترتاوح أعمارهم بني  -11
. وحبلول العام نفسه، سيشكل عدد سكان أفريقيا (4)بليون 1.2من العدد احلايل البالغ  2050عام  بليون يف 1.4

يف املائة  35يف املائة من السكان الشباب يف العامل، نسبة  19نسبة  2015من الشباب، الذي شكل يف عام 
يف املائة من سكان العامل.  40حوايل  معا  من السكان الشباب. ويف الوقت الراهن، يشكل الشباب واألطفال 

ويطرح ارتفاع عدد السكان الشباب مشكلة بطالة الشباب، اليت يزيد معدهلا بضعفني أو ثالثة أضعاف عن بطالة 
البالغني. وتعرتف اخلطة احلضرية اجلديدة ابحتياجات الشباب، حيث تشجع على إاتحة حصول الشباب على 

 .(5)ايدة اإلنتاجية وحتقيق الرخاء املشرتكالتعليم وتنمية املهارات والعمل من أجل ز 
وحتدث شيخوخة السكان يف مجيع أحناء العامل. وعلى الصعيد العاملي، يتزايد عدد السكان الذين يبلغون  -12

يف املائة سنواي ، وهو معدل أسرع من أي فئة عمرية أخرى. ويستلزم  3.3عاما  أو أكثر بنسبة  60من العمر 
ملناطق احلضرية االبتكار من أجل تلبية الطلب املتزايد على الرعاية الصحية والرتفيه التخطيط لشيخوخة سكان ا

على برامج احلماية االجتماعية  النامجة، فضال  عن اآلاثر (6)والنقل واإلسكان واملرافق األخرى الالزمة لكبار السن
 واملعاشات التقاعدية.

اجتاها  رئيسيا  له أتثريات على حتقيق اخلطة احلضرية  التفاوت : أصبحيف املدن التفاوتتزايد مستوايت  -13
. وبلغت الفجوة بني األغنياء والفقراء يف الوقت الراهن أعلى مستوى على السواء اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة

ا يف الثالثني عاما  املاضية؛ واستأثرت نسبة الواحد يف املائة األعلى دخال  يف العامل بضعف النمو العاملي منذ هل
يف  75. وعلى املستوى احلضري، تشهد نسبة (7)يف املائة األشد فقرا   50 ؤؤمثانينيات القرن املاضي مقارنة بؤنسبة الؤ

. (٨)ت يف الدخل مقارنة مبا كان عليه احلال قبل عقدين من الزمناملائة من مدن العامل مستوايت أعلى من التفاو 
والتفاوت أكثر وضوحا  يف املدن منه يف املناطق الريفية، حيث تتضرر النساء والشباب وكبار السن بصفة خاصة 

ة ابلسعي لعدم املساوا 2030عام التنمية املستدامة لبسبب انعدام املساواة. وتتصدى اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة 
إىل عدم ترك أي أحد خلف الركب، األمر الذي يستلزم املساواة يف توفري البىن التحتية واخلدمات األساسية 

 .(9)والسكن املالئم وامليسور التكلفة، وتعزيز العمالة املنتجة والعمل الالئق للجميع
حتمل تكاليف السكن حتداي  : أصبحت القدرة على مازال اإلسكان غري ميسور التكلفة إىل حد كبري -14

لني إىل ادخار ما م  عامليا  يؤثر على مجيع األسر املعيشية تقريبا . وعلى الصعيد العاملي، يضطر أصحاب املنازل احملت  

                                                 
(4)  Population Reference Bureau, “2017 World Population Data Sheet with a Special Focus on Youth” متاح على .

 .https://www.prb.org/wp-content/uploads/2017/08/WPDS-2017.pdfالرابط التايل: 
 .61. انظر الفقرة www.habitat3.orgمتاحة على الرابط التايل: . ‘‘اخلطة احلضرية اجلديدة’’األمم املتحدة،   (5)
 Global Report on Human Settlements 2009: Planning Sustainable Cities, (Malta, Gutenbergاألمم املتحدة،  موئل  (6)

Press, 2009)  ختطيط املدن املستدامة(. متاح على الرابط التايل:2009)التقرير العاملي عن املستوطنات البشرية لعام : 
http://mirror.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?nr=2831&alt=1. 

(7)  .F. Alvaredo and others, World Inequality Report 2018, (Berlin, World Inequality Lab, 2017)  متاح على الرابط
 .https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdfالتايل: 

املستقبل(.  آفاق)التوسع احلضري والتنمية:  Urbanization and Development: Emerging Futuresاألمم املتحدة،  موئل  (٨)
World Cities Report 2016  متاح على الرابط التايل:  .(2016(، )نريويب، 2016)تقرير حالة مدن العامل لعام

https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/ WCR-%20Full-Report-2016.pdf. 
 يشكل ذلك جزءا  من التغريات التحولية للخطة احلضرية اجلديدة.  (9)
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تنفق األسر املعيشية املستأجرة كثريا  ما . و (10)مخسة أضعاف دخلهم السنوي حىت يوفروا مثن بيت قياسي لىيزيد ع
ائة من دخلها الشهري على اإلجيار. وتعين املستوايت العالية لعدم ميسورية السكن أن يظل يف امل 25أكثر من 

السكن غري الالئق واملستوطنات العشوائية واألحياء الفقرية خيار اإلسكان الوحيد لذوي الدخل املنخفض. ويعيش 
يف األحياء الفقرية  ونيش، منهم بليون شخص يع(11)بليون شخص يف العامل يف مساكن غري مالئمة 1,6اليوم 

توفري خيارات اإلسكان امليسور التكلفة موضوع متكرر يف اخلطة احلضرية اجلديدة و واملستوطنات العشوائية. 
 وأهداف التنمية املستدامة.

: تغري املناخ واحد من أكب التحدايت اليت جيب أن تتعامل معها املدن. وتستأثر املدن تغري املناخ واملدن -15
يف املائة من انبعااثت غازات  70يف املائة من استهالك الطاقة وتولد ما يصل إىل  ٨0و 60وح بني مبا يرتا

واملدن أيضا  شديدة التعرض آلاثر تغري املناخ والظواهر اجلوية البالغة الشدة.  .االحتباس احلراري اليت يسببها اإلنسان
مسألة حملية أيضا ، وتؤدي املدن دورا  هاما  يف التصدي  ومن مث، يعد تغري املناخ، إضافة إىل كونه مسألة عاملية،

، (12)لتغري املناخ والوفاء هبدف اتفاق ابريس. وأقيمت الشراكات من أجل التصدي آلاثر تغري املناخ يف املدن
فرصا  كثرية لوضع اسرتاتيجيات التخفيف من  2030 عامالتنمية املستدامة ل وتتيح اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة

سيما عن طريق التنمية احلضرية املستدامة والقادرة على الصمود من الناحية  اثر تغري املناخ والتكيف معه، والآ
 البيئية.

: اهلجرة هي العامل الرئيسي الذي يدفع غالبية الفرصة والتحدي لتحسني الشمول يف املدن -اهلجرة  -16
 25٨. ويوجد (13)، يف سياق هذه العملية، مكاان  للعيش يعج ابلتنوعجيعل املدنو  الزايدة يف التوسع احلضري

، مما يعين (14)2000مليوان  يف عام  173و 2000مليوان  يف عام  220مليون مهاجر دويل يف العامل، ارتفاعا  من 
مدن مثل أن كل سابع شخص يف العامل من املهاجرين. وتوجد غالبية هؤالء املهاجرين يف املناطق احلضرية. ففي 

املهاجرون أكثر من ثلث السكان، ويف بعض املدن، مثل بروكسل والدوحة وديب  ميثلسيدين ولندن ونيويورك، 
ومدينة الكويت، يفوق عدد املهاجرين الدوليني بكثري عدد السكان احملليني. وتستدعي الزايدة يف اهلجرة الدولية 

، اعتمدت الدول األعضاء يف األمم املتحدة 2016عام وضع سياسات جديدة إلدماج املهاجرين يف املدن. ويف 
، مما يدل على اعرتافها بضرورة اتباع هنج شامل إزاء التنقل البشري (15)إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين

 وتعزيز التعاون على الصعيد العاملي.

                                                 
)أساسيات التوسع  The Fundamentals of Urbanization: Evidence base for Policy Makingاألمم املتحدة،  موئل  (10)

متاح على الرابط التايل:  .(2016 موئل األمم املتحدة، وضع السياسات(، )نريويب،من أجل احلضري: قاعدة األدلة 
https://unhabitat.org/books/the-fundamentals-of-urbanization-evidence-base-for-policy-making/. 

املستقبل(.  آفاق)التوسع احلضري والتنمية:  Urbanization and Development: Emerging Futuresاألمم املتحدة،  موئل  (11)
World Cities Report 2016  متاح على الرابط  .(2016 موئل األمم املتحدة، (، )نريويب،2016)تقرير حالة مدن العامل لعام

 .https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/WCR-%20Full-Report-2016.pdfالتايل: 
 .www.C40.org: على سبيل املثال: فريق قيادة املدن األربعني املعين ابملناخ؛ انظر الرابط التايل  (12)
 World Migration Report 2015: Migrants and Cities: New Partnerships to(، 2015الدولية للهجرة ) املنظمة  (13)

Manage Mobility  متاح على الرابط: : املهاجرون واملدن: شراكات جديدة إلدارة التنقل(.2015)تقرير اهلجرة يف العامل لعام 
http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf. 

 : النقاط الرئيسية2017األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، شبعة السكان. تقرير اهلجرة الدولية لعام   (14)
(2017) (ST/ESA/SER.A/404). 
، ع قند يف مدينة نيويورك أول مؤمتر قمة على مستوى رؤساء الدول واحلكومات بشأن التحركات الكبرية 2016يف عام   (15)

 ابإلمجاع.“ بشأن الالجئني واملهاجرين إعالن نيويورك”املعنون  71/1لالجئني واملهاجرين، وأسفر عن اعتماد قرار اجلمعية العامة 

http://publications.iom.int/system/files/wmr2015_en.pdf
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اآلمنة واملنظمة والنظامية يف مراكش واعتمدت الدول األعضاء بعد ذلك االتفاق العاملي من أجل اهلجرة  -17
، فأكدت تصميمها على تعزيز التعاون بشأن اهلجرة الدولية جبميع (16)201٨ابملغرب يف كانون األول/ديسمب 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة االتفاق العاملي بشأن  أجازت، 201٨أبعادها. وأيضا  يف كانون األول/ديسمب 
عزيز االستجابة الدولية للتحركات الكبرية لالجئني وحاالت الالجئني اليت طال أمدها، يف حماولة لت (17)الالجئني

وحتديد العمليات املتعلقة ابملسؤولية املشرتكة. ويعرتف االتفاقان العامليان كالمها بدور السلطات احمللية كعامل 
 رئيسي يف تنفيذمها على الصعيد احمللي.

: جيري تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة الدولية املخصصة للتوسع احلضرياالخنفاض يف املساعدة اإلمنائية  -1٨
واخلطط اإلمنائية األخرى يف سياق حالة من الركود أو حىت االخنفاض احملتمل يف حصة املساعدة اإلمنائية املتاحة 

على  2035حىت عام  تريليون دوالر سنواي   3.7للبامج احلضرية. وتشري التقديرات إىل أن العامل حباجة إىل إنفاق 
الطرق والسكك احلديدية واملوانئ واملطارات والطاقة واملياه واالتصاالت السلكية  -اهلياكل األساسية االقتصادية 

. وتشري تقديرات موئل األمم املتحدة إىل ضرورة توافر (1٨)من أجل مواكبة النمو االقتصادي املتوقع - والالسلكية
األحياء الفقرية وتوفري بدائل األحياء الفقرية، إضافة  أحوال لتحسني 2020حبلول عام تريليون دوالر  40مبلغ 

. وهذه التقديرات، املتحفظة، أعلى بكثري من 2030تريليون دوالر أخرى يف السنة حىت عام  3.6إىل مبلغ 
سعة من البدائل من أجل متويل املساعدة اإلمنائية املتاحة للتنمية احلضرية. وتوجد حاجة متزايدة إىل إجياد طائفة وا

سندات البلدايت، وتعزيز قدرات اإليرادات اخلاصة ابحلكومات احمللية،  إصدارتشمل التنمية احلضرية. وهذه 
تعزيز القدرات املالية و املركزية، وتعبئة املوارد من التمويل القائم على األراضي،  - وحتسني التحويالت املالية احمللية

عامة، وتوسيع وتعميق ما توفره أسواق رأس املال من متويل لإلسكان والعقارات، وزايدة فعالية ملرافق اخلدمات ال
 استخدام التمويل العام لالستفادة من متويل القطاع اخلاص.

: ميثل انعدام األمن أحد االجتاهات الناشئة يف املناطق احلضرية. وتتضرر املدن بصورة املدن يف األزمات -19
، وانتشار والتدابري املضادة ملكافحة اإلرهاباملدن،  وحروبجديدة متفشية مثل اإلرهاب،  متزايدة من خماطر

. وهذه األزمات (19)األمراض، ونقص األغذية. وتسببت بعض هذه األزمات يف ارتفاع عدد الالجئني واملشردين
ذ اخلطة احلضرية اجلديدة تقوض االستدامة الطويلة األجل للمدن يف مجيع أحناء العامل وتقوض قدرهتا على تنفي

وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. وتؤكد أعمال العنف واجلرائم واألشكال املختلفة للنزاع اليت تزايدت يف السنوات 
دماج واملساواة يف فرص احلصول على العمل واخلدمات العامة. رة تعزيز التماسك االجتماعي واإلاألخرية ضرو 

حضراي  بشكل متزايد، مما يسفر عن حدوث وفيات أعلى ودمار أكب للهياكل وأتخذ هذه االجتاهات طابعا  
األساسية احليوية. وإضافة إىل ذلك، كثريا  ما تنتشر األمراض يف املدن بسبب عدم كفاية اهلياكل األساسية 

                                                 
(16)  www.un.org/en/conf/migration/. 
(17)  A/73/12 (part II). 
(1٨)  Jonathan Woetzel and others, “Bridging Infrastructure Gaps: has the world made progress?”, (McKinsey 

Global Institute, Oct. 2017) :متاح على الرابط التايل .www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-

infrastructure/our-insights/bridging-infrastructure-gaps-has-the-world-made-progress. 
املستقبل(.  آفاق)التوسع احلضري والتنمية:  Urbanization and Development: Emerging Futuresاألمم املتحدة،  موئل  (19)

World Cities Report 2016  متاح على الرابط  .(2016 موئل األمم املتحدة، (، )نريويب،2016)تقرير حالة مدن العامل لعام
 .https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/WCR-%20Full-Report-2016.pdfالتايل: 
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ع هنج متكامل ، وحىت يتسىن التصدي هلا ال بد من اتبا (20)شديدة الرتابطا  واخلدمات العامة. وهذه املخاطر مجيع
 حسبما هو مبني يف اخلطة احلضرية اجلديدة.

: مع تزايد سكان املناطق احلضرية، أصبحت التوسع احلضري والعمران ذو الكثافة السكانية املنخفضة -20
املدن تتزايد هي األخرى مبعدل أكب. ويف املتوسط، تتزايد مساحة األراضي  تشغلهامساحات األراضي اليت 

. وقد أدى ذلك إىل اخنفاض الكثافة وظهور أمناط (21)ف معدل منو سكان املناطق احلضريةاحلضرية مبقدار ضع
أكثر تناثرا  للتوسع احلضري يف شكل الزحف احلضري العشوائي. والعمران ذو الكثافة السكانية املنخفضة ليس 

تكلفة أعلى لتوفري اهلياكل تكبد املقطوعة واستهالك الطاقة، و  اتمهدرا  فحسب، بل إنه يسفر عن زايدة املساف
األساسية، واخنفاض اقتصادات التكتل احلضري، واخنفاض اإلنتاجية احلضرية. وتعاجل اخلطة احلضرية اجلديدة 

يع مسألة العمران ذي الكثافة السكانية املنخفضة عن طريق تعمري املساحات اخلالية من املدن واسرتاتيجيات توس
 .(22)املناطق احلضرية بغرض حتقيق وفورات احلجم والتكتل احلضري

: يتمثل أحد االجتاهات الناشئة يف أتثري االبتكار فرص العمل احلضرية علىاالبتكار والتكنولوجيا  أتثري -21
فها إليها بوصوالتكنولوجيا على أسواق العمل احلضرية. وعلى الرغم من أن أنواع التكنولوجيا كثريا  ما يشار 

يعتمد بقدر أكب على القدرات  عارف، فإن هذا االجتاه ينبئ حبدوث نقلة إىل اقتصاد قائم على امل(23)انقالبية
التشغيل  - بوجود طفرات تكنولوجية كبى (24)الفكرية من املدخالت املادية. وتتسم هذه الثورة الصناعية الرابعة

. وقد أثر ذلك أتثريا  عميقا  (25)رتنت األشياء، وما إىل ذلكاآليل، وعلم التحكم اآليل، والذكاء االصطناعي، وإن
كبريا  من الوظائف غري  قابلة للتداول أو وظائف العلى هيكل العمالة يف املدن. وأحد اآلاثر الواضحة هو أن عددا  

من أن  داخل املناطق وفيما بينها. وعلى الرغم تمن انتقاال ذلك ما يصحبمع اخلدمات، أصبح قابال  للتداول، 
ذلك يهيئ أشكاال  جديدة من العمل يف بعض املدن، فإنه يتسبب أيضا  يف تعميق البطالة وانعدام األمن الوظيفي 

-داخل البلدان وفيما بينها، ويزيد أوجه التفاوت االجتماعية االضطراريةيف مدن أخرى. وهذا يؤدي إىل اهلجرة 
، ي نت ظ ر أن يكون نصف العمالة اجلديدة والبديلة 2025ول عام االقتصادية واملكانية يف سياق هذه العملية. وحبل

يف  سيتسبب يف ارتفاع معدالت التنقل االضطراريتقريبا  داخل االحتاد األورويب من ذوي املهارات العالية، مما 
 .(26)مجيع أحناء أورواب

: على مدى السنوات القليلة املاضية، أسهمت التطورات البياانت احلضرية املتكاملة منابرزايدة توافر  -22
احلاصلة يف جمال البياانت يف تيسري اختاذ القرارات على الصعيد احلضري. واألشكال اجلديدة للبياانت ضرورية 

                                                 
(20)  John Scott, “The risks of rapid urbanization in developing countries”, Zurich Insurance Group, 14 January 2015. 

 www.zurich.Com/en/knowledge/articles/2015/01 متاح على الرابط التايل: .)خماطر التوسع احلضري السريع يف البلدان النامية(

/the-risks-of-rapid-urbanization-in-developing-countries. 
(21 )  Lincoln Institute of Land Policy (2016). The Atlas of Urban Expansion, vol.1  :متاح على الرابط

www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/atlas-of-urban-expansion-2016-volume-1-full.pdf. 
 .52الفقرة  ،اخلطة احلضرية اجلديدة  (22)
التكنولوجيا االنقالبية عبارة عن تكنولوجيا تتسبب يف إزاحة تكنولوجيا مستقرة وتقلب أوضاع الصناعة، أو منتج غري   (23)

 مسبوق خيلق صناعة جديدة متاما .
(24)  Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution, (Geneva, World Economic Forum, 2016). 
(25)  Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a 

Time of Brilliant Technologies. (New York, W.W. Norton, 2016). 
(26)  Simone Busetti and others, The Geography of New Employment Dynamics in Europe, (ESPON, 2017).  متاح

 .www.espon.eu/employmentعلى الرابط التايل: 
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 . والطريقة اليت يقاس هبا األداء(27)لوضع السياسات القائمة على األدلة، وعمل االستثمارات وإدارة املدن بفعالية
اإلمنائية العاملية. وهي تؤثر أيضا   اخلططاحلضري تؤثر أتثريا  كبريا  على تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وغريها من 

وإدارة  وختصيص املوارد الشحيحة ابختاذ القرارات ،ستوايتاملعلى خمتلف  ،على الطريقة اليت تقوم هبا احلكومات
اعدة البياانت احلضرية، اليت أنشأهتا املفوضية األوروبية، بدمج مصادر آلياهتا الضريبية. فعلى سبيل املثال، تقوم ق

املعلومات التقليدية، والصور الساتلية الدقيقة، وبياانت التعدادات، واملعلومات اجلغرافية املقدمة طوعا ، والبياانت 
 .(2٨)ية متسقةالضخمة، وذلك لتشكيل جمموعات من البياانت املتعددة األوجه ووضع مؤشرات مكانية حضر 

وأصبح التزايد املستمر يف استخدام البياانت الضخمة يدفع ظاهرة املدن الذكية؛ وهذا يتعلق ابلتطبيق  -23
املبتكر ألنواع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل حتسني نوعية احلياة وحتقيق الكفاءة يف العمليات 

. وميكن االسرتشاد ابملدن الذكية يف حتسني عملية صنع القرار (29)واخلدمات احلضرية والقدرة التنافسية يف املدن
فيما يتعلق بتحقيق الرخاء واالستدامة والقدرة على التكيف وإدارة حاالت الطوارئ وتقدمي اخلدمات بفعالية 

باليني  506.٨يف املائة سنواي ، ارتفاعا  من  14وإنصاف. ومن املتوقع أن يزداد السوق العاملي للمدن الذكية بنسبة 
. ومن أجل إعمال إمكاانت االبتكار والتكنولوجيا (30)2019تريليون دوالر يف عام  1.3إىل  2012دوالر يف عام 

يف حتقيق التوسع احلضري املستدام، جيب هتيئة بيئة مواتية مع املؤسسات املعنية من أجل ضمان مشول اجلميع وسد 
 .(31)الفجوة الرقمية

: تقع الصناعات اإلبداعية يف ملتقى الفنون والثقافة واألعمال التجارية بداعيةتزايد أمهية الصناعات اإل -24
. وهي تبز كصناعات حضرية عادة، وتنطوي على إمكانية إضفاء الطابع احمللي على اخلطة (32)والتكنولوجيا

 قليمية واحلضريةاحلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة. وتسهم هذه الصناعات يف االقتصادات العاملية واإل
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل،  3تريليون دوالر، وهو ما يعادل  2.2. فقد ولدت ما يزيد على احمللية

. وعلى الرغم من (33)يف املائة من السكان الناشطني اقتصاداي  يف العامل 1مليون شخص، أي  29.5ويعمل هبا 

                                                 
املستقبل(.  آفاق)التوسع احلضري والتنمية:  Urbanization and Development: Emerging Futuresاألمم املتحدة،  موئل  (27)

World Cities Report 2016  التايل: متاح على الرابط  .(2016(، )نريويب، 2016)تقرير حالة مدن العامل لعام
https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/03/ WCR-%20Full-Report-2016.pdf. 

أحد مشاريع البحوث التطبيقية اجلارية ملركز البحوث املشرتكة ( ‘‘تعزيز األنشطة ورسم اخلرائط السكانية’’) ENACTمشروع   (2٨)
التابع للمفوضية األوروبية، وهو يهدف إىل إعداد شبكات للكثافة السكانية يف أورواب تتسم ابالتساق والسالسة والدقة العالية 

رئيسية اليومية واملومسية. انظر الرابط التايل: تحقق من صحتها عب فرتات زمنية متعددة، وأتخذ يف االعتبار التغريات السكانية الامل
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/spatiotemporal-mapping-population-europe-enact-project-nutshell. 

نيسان/أبريل  14متت زايرته يف  ]على اإلنرتنت[. Focus Group on Smart Sustainable Cities االحتاد الدويل لالتصاالت.  (29)
 .https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspxعلى الرابط:  2019

(30)  Transparency Market Research, Global Smart Cities Market - Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends 

And Forecast, 2013–2019 (2014). 
دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هدف التنمية احلضرية املستدامة املقرتح ’’األمم املتحدة وشركة إريكسون،  موئل  (31)

-https://unhabitat.org/the-role-of (. متاح على الرابط التايل:2014)نريويب، موئل األمم املتحدة،  ‘‘واخلطة احلضرية اجلديدة

ict-in-the-proposed-urban-sustainable-development-goal-and-the-new-urban-agenda/. 
 Creative Economy Report 2008: The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towardsاألمم املتحدة.   (32)

Informed Policy-making( . السياسات  تقرير: حنو اإلبداعيتقييم االقتصاد  مشكلة. 200٨تقرير االقتصاد اإلبداعي لعام
 .https://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdfمتاح على الرابط التايل:  .(200٨( )نيويورك، املستنرية

-https://en.unesco.org/news/new-report-shows-cultural-and-creative-industries-account-295-millionانظر   ( 33)

jobs-worldwide. 

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx


HSP/HA/1/4 

9 

لناس من مجيع األعمار واخللفيات، فإهنا تقدم مسامهة كبرية يف توظيف الشباب أن الصناعات اإلبداعية مفتوحة ل
وتربط بني القطاعني الرمسي وغري الرمسي وبني األجيال واملناطق. ويرتبط دور االقتصاد اإلبداعي جبالء اباللتزام 

 يئة الفرص للجميع.التحويلي للخطة احلضرية اجلديدة بتحقيق الرخاء احلضري املستدام والشامل للجميع وهت

 2030التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة التنمية املستدامة لعام  -اثلثاً 
واخلطة احلضرية اجلديدة واإلبالغ عنهما اتباع  2030عام التنمية املستدامة ليتطلب التنفيذ الفعال خلطة  -25

املالية، واالبتكارات، وتعزيز أنشطة الدعوة والتوعية وبناء القدرات، طائفة واسعة من النهج، مبا يشمل تعبئة املوارد 
إضافة إىل طائفة واسعة من األدوات وأنواع التكنولوجيا املبتكرة الرائدة، وحتسني سبل الوصول إىل البياانت الدقيقة 

 يف الوقت املناسب.
ملتحدة لالستعراضات الوطنية الطوعية وحسبما هو مبني يف هذا التقرير، واستنادا  إىل حتليل موئل األمم ا -26

ملنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية املستدامة لعام تقدميها إىل اة لألهداف التنمية املستدامة املعد  
ج بعض الدول األعضاء بصدد اعتماد هن   أصبح، وإىل معلومات نوعية وكمية ومصادر خمتلفة للبياانت، 201٨

لتحدايت اليت تواجهها على ل للتصديالعاملية،  اخلططاخلطة احلضرية اجلديدة وغريها من  متنوعة إزاء تنفيذ
عام التنمية املستدامة لالصعيدين اإلقليمي والوطين. وعلى الرغم من أن الدول األعضاء تدرك الطابع املرتابط خلطة 

ذا الصدد. ويلزم القيام ابملزيد من واخلطة احلضرية اجلديدة، فإن قلة منها جتري تدخالت سياساتية يف ه 2030
 الوطين ودون الوطين. ينحيث االلتزام بتنفيذ اخلطتني على الصعيد

سيما يف املناطق النامية،  ومنذ اعتماد اخلطة احلضرية اجلديدة، أسفر منو السكان يف املناطق احلضرية، وال -27
ستدامة وبروز أمهيتها بشكل متزايد. وابملثل، عن تكرار مفاهيم مثل النمو احلضري والتوسع احلضري والعمران واال

واالضمحالل احلضري وشيخوخة السكان وخمتلف أشكال اإلقصاء أكثر  املدنأصبحت مصطلحات مثل تقلص 
 حضورا  يف صياغات السياسات العامة يف العامل املتقدم النمو.

حتقيق التوسع احلضري سياق ومازال تغري املناخ والنقل واإلسكان واحلوكمة أكب التحدايت اليت تواج ه يف  -2٨
املستدام يف البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية. وتعاجل بعض التدخالت يف العامل املتقدم النمو حتدايت حمددة 

املتعلقة ابملدن األكثر مراعاة للبيئة، والتخفيف من آاثر أو تشري إىل وجود نية للقيام بذلك، مثل املبادرات 
الكوارث، ونوعية اهلواء، ووسائل النقل غري اآللية، واحملافظة على الرتاث، وإعادة التأهيل، وميسورية اإلسكان، 

رية، وعدم والزحف احلضري العشوائي. أما يف العامل النامي، فقد انصب الرتكيز على النواقص السكنية واألحياء الفق
 الروابط احلضرية والريفية، واحملافظة على الرتاث.و كفاية اهلياكل األساسية وخدمات النقل، 

لتصدي هلذه التحدايت يف أربعة مواضيع، كما لوتشرتك النهج احملددة يف االستعراضات الوطنية الطوعية  -29
 يلي:

لة لإلشراف على تنفيذ : إقامة مؤسسات وهياكل فعاتنشيط احلوكمة ومشاركة اجملتمع املدين (أ)
اخلطط احلضرية الوطنية؛ وتعزيز احلوكمة احلضرية والتعاون مع أصحاب املصلحة؛ وزايدة مشاركة اجملتمع املدين؛ 

 إدماج التخطيط احلضري يف التنمية احمللية؛و 
تعزيز و : إنشاء أطر مالية قادرة على اجتذاب االستثمارات املستدامة؛ تعزيز اآلليات املالية (ب)

مركزية املالية، وخباصة يف البلدان النامية؛ وتعزيز التعاون بني املصارف اإلمنائية الدولية والقطاع اخلاص لزايدة الال
 االستثمارات احلضرية القائمة على مبادئ اخلطة احلضرية اجلديدة؛ وزايدة الدور اإلنتاجي للمدن واألقاليم احلضرية؛
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درات صناع القرار واملوظفني التقنيني على تنفيذ اخلطة : تعزيز املوارد البشرية وقتنمية القدرات (ج)
 ؛2030عام التنمية املستدامة لاحلضرية اجلديدة وخطة 

: زايدة استخدام التكنولوجيا إلعداد البياانت املفتوحة من أجل رصد التكنولوجيا واملعلومات (د)
 التنمية احلضرية وحتسني إدارهتا.

دوريه كجهة ومن أجل معاجلة شواغل الدول األعضاء، يعمل موئل األمم املتحدة مع الشركاء، من خالل  -30
 .ةواحمللي ةوالوطني ةواإلقليمي ةعلى السواء، لدعم تنفيذ عدة مبادرات على الصعد العاملي تنسيق وكوكالة راعية

 التدخالت على الصعيد العاملي - ألف
نهج متبع على نطاق منظومة األمم املتحدة لتنفيذ األبعاد لساس األ تشكل اخلطة احلضرية اجلديدة -31

 اإلمنائية العاملية. وكل ف ت اللجنة الرفيعة املستوى املعنية ابلبامج واخلطط 2030عام التنمية املستدامة لاحلضرية خلطة 
، يف دورهتا السادسة والثالثني، مبهمة تنسيق وتعزيز اإلجراءات التعاونية اليت تتخذها منظومة موئل األمم املتحدة

األمم املتحدة بشأن التوسع احلضري املستدام. ويف إطار هذا الدور، يتشاور موئل األمم املتحدة مع كياانت أخرى 
دة بشأن التنمية احلضرية املستدامة لكي اتبعة لألمم املتحدة لوضع اسرتاتيجية على نطاق منظومة األمم املتح

ذات األولوية للتعجيل بتنفيذ  املنسقةجراءات اإل. وحتدد االسرتاتيجية 2019تستعرضها اللجنة يف نيسان/أبريل 
واخلطة احلضرية اجلديدة على الصعد العاملية واإلقليمية  2030عام التنمية املستدامة لاجلوانب احلضرية خلطة 

مستوى املدن. وترد أربعة من هذه اإلجراءات ذات األولوية يف إطار التنفيذ التعاوين لألمم املتحدة والقطرية وعلى 
 بشأن توليد املعارف والعمليات املشرتكة والشراكات ومتويل التنمية.

ووضع موئل األمم املتحدة، ابلتشاور الوثيق مع الدول األعضاء والسلطات احمللية واجلهات صاحبة  -32
. ويتناول (34)طار عمل لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة على املستوايت الوطنية ودون الوطنية واحملليةاملصلحة، إ

اإلطار السياسات احلضرية الوطنية، وهياكل احلوكمة، وختطيط التنمية املكانية احلضرية وإدارهتا، ووسائل التنفيذ، 
بة هيكل ربط يوائم خمتلف عناصر اخلطة احلضرية مبا يشمل التمويل واالبتكار وتنمية القدرات. وهو يعمل مبثا

 اجلديدة مع أهداف التنمية املستدامة.
وقد انتهى كل من برانمج األغذية العاملي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة األمم املتحدة  -33

املتعددة القطاعات  للطفولة، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي من وضع واثئق السياسات أو االسرتاتيجيات احلضرية
، يف حني قامت كياانت أخرى اتبعة لألمم املتحدة، ومن بينها املنظمة 2019عام  يف مطلعاخلاصة بكل منهم 

الدولية للهجرة، ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث، وموئل األمم املتحدة، واملنظمة العاملية لألرصاد 
اة بني اجلنسني ومتكني املرأة )هيئة األمم املتحدة للمرأة(، ومكتب األمم املتحدة اجلوية، وهيئة األمم املتحدة للمساو 

والعمل املناخي،  الصموداملعين ابملخدرات واجلرمية، إبعداد اسرتاتيجيات وأدوات شاملة تركز على قدرة املدن على 
ئق االسرتاتيجية واألدوات توفر وإجراءات مواجهة األزمات يف املناطق احلضرية، والسالمة احلضرية. وهذه الواث

 موارد قيمة من أجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ورصدها، على حد سواء.
وتشكل زايدة الشمول والتكامل يف مجيع اجلهود اإلمنائية عنصرا  حموراي  لطموحات اخلطة احلضرية اجلديدة.  -34

يسريات تالئم احتياجات اجلميع، الذي يسلط واجملهزة بت االتفاق العاملي للمدن الشاملةصدر ، 201٨ويف عام 
الضوء على أمهية توافر التيسريات املالئمة الحتياجات اجلميع، مبن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة والشباب وكبار 

                                                 
 .http://nua.unhabitat.org/AFINUA19thApr.pdf انظر  (34)
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تقييم األولوايت يف تعاونت كياانت األمم املتحدة أيضا  يف إعداد اسرتاتيجية األمم املتحدة للشباب و و السن. 
من أهداف التنمية املستدامة. ويضع البانمج املشرتك بني منظمة اخلطة الدولية  11الزمة لقياس اهلدف اجلنسانية ال

واملنظمة الدولية للمرأة يف املدن وموئل األمم املتحدة، الفتيات املراهقات يف صميم اجلهود الرامية إىل حتويل املدن 
على  وجود أثر إجيايب (35)جترييب أجري يف مخس مدنإىل أماكن للشمول وإاتحة الفرص للجميع. ويبني مشروع 

 سالمة الفتيات وإمكانية وصوهلن إىل األماكن العامة، ومشاركتهن الفعالة يف احلوكمة احلضرية وتنقلهن يف املدينة.
األمثلة األخرى للبامج التعاونية لكياانت األمم املتحدة بشأن اخلطة احلضرية اجلديدة، قيام إدارة  ومن -35

الشؤون السياسية وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي وإدارة عمليات حفظ السالم وموئل األمم املتحدة بوضع مذكرة 
و توجيه هنج األمم املتحدة املتبع إزاء معاجلة . واهلدف من هذه املذكرة ه(36)توجيهية بشأن األراضي والنزاعات

ملية لوسائل املناطق الريفية واحلضرية. وإضافة إىل ذلك، اعتمدت الشبكة العاكل من األسباب اجلذرية للنزاع يف  
، اسرتاتيجية جديدة ملعاجلة حيازة األراضي 201٨املعقود عام ئها لشركاالسابع  االجتماع استغالل األراضي، يف

واخلطة احلضرية اجلديدة. ويعكف موئل األمم  2030 عامالتنمية املستدامة لة األراضي ضمن إطاري خطة وحوكم
مدينة، حيث يساعد احلكومات الوطنية واحمللية  500ة ازدهار املدن يف أكثر من ر املتحدة أيضا  على تنفيذ مباد

 على رصد االجتاهات احلضرية واعتماد سياسات قائمة على األدلة.
شاركت يف تنظيمه جلنة األمم و  201٨يف أاير/مايو  الذي أجريم احلوار املتعلق ابملدن املستدامة وض -36

حكومة ليتناقشوا للمرة األوىل مع الوزراء  25املتحدة االستشارية للسلطات احمللية وعدد من الشركاء، ممثلني من 
متويل  - البندقيةحلول مدينة ”ضمت مناسبة . وابملثل، 2030ورؤساء البلدايت بشأن التنفيذ املشرتك خلطة عام 

لتمويل بتكرة امللول احلدولة عضوا  ملناقشة واقرتاح  25ممثلني من  “أهداف التنمية املستدامة على الصعيد احمللي
 هذه اخلطة على الصعيد احمللي.

ة احلضرية اجلديدة بتنفيذ اخلط املتعلقةويعمل موئل األمم املتحدة على دعم وتعزيز سبل الرصد واإلبالغ  -37
إنشاء  عن طريقعلى الصعد العاملية واإلقليمية/القطرية وعلى املستوى احمللي  2030عام التنمية املستدامة لوخطة 

ية والنوعية الواردة من احلكومات الوطنية منب اخلطة احلضرية اجلديدة. وسيتمثل دور املنب يف مجع املدخالت الكم
وأصحاب  ت الصلة يف منظومة األمم املتحدةوالكياانت األخرى ذا ل األمم املتحدةوئوم ودون الوطنية واحمللية

م منوذج أويل إىل مجعية املوئل . وسيقد  2030املصلحة املعنيني مبا يدعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عام 
 .2020وسيبدأ العمل به رمسيا  يف عام 

مع وإدارة جلاجلوائز مع بلدية ديب، ضمن شركاء آخرين،  وواصل موئل األمم املتحدة العمل على برامج -3٨
، 201٨ممارسة من أفضل املمارسات احلضرية من خالل جائزة ديب الدولية. ويف عام  5 000وتبادل أكثر من 

بلدا  يف مجيع أحناء العامل يف سبع  63من أفضل املمارسات العاملية من ممارسة  500 أكثر منوثقت آلية اجلوائز 
لتنمية املستدامة. وتسلط أفضل فئات من اجلوائز املتوائمة مع العناصر املختلفة للخطة احلضرية اجلديدة وأهداف ا

املمارسات الضوء على املشاريع واملبادرات واحللول القائمة على األدلة اليت ميكن للبلدان والشركاء تكييفها وتوسيع 
 .2030عام التنمية املستدامة لنطاقها للمضي قدما  يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة 

                                                 
 وهانوي )فييت انم(. ،، وكمباال )أوغندا(، ودهلي )اهلند(ليما )بريو(، والقاهرة )مصر(  (35)

(. متاح على الرابط التايل: 2012(، )األراضي والنزاعات) Land and Conflictاألمم املتحدة،  موئل  ( 36)
www.un.org/en/events/environmentconflictday/pdf/GN_Land_Consultation.pdf. 
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الرصد واإلبالغ  علىمبادئ توجيهية ملساعدة الدول األعضاء ويعكف موئل األمم املتحدة على وضع  -39
بشأن تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واألهداف األخرى املتفق عليها دوليا . وهذه املبادئ التوجيهية، املتوائمة مع 

أربع سنوات  اجملاالت املواضيعية للخطة احلضرية اجلديدة، ستوفر مدخالت قيمة لتقارير األمني العام اليت تصدر كل
 بشأن تنفيذ اخلطة.

الرصد واإلبالغ، ما برح موئل األمم املتحدة يعمل مع االحتاد  ومن أجل التصدي للتحدايت يف جمايل -40
األورويب وشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة والعديد من املكاتب اإلحصائية الوطنية من أجل تعزيز مواءمة 

 ي للمدن واملناطق احلضرية ألغراض رصد اخلطة احلضرية اجلديدة وأهدافاحلضرية واعتماد تعريف عمل املفاهيم
التنمية املستدامة وتقدمي التقارير هبذا الشأن. وقد أتيدت هذه العملية بوضع األدوات وتقدمي التدريب املالئم يف 

الوقائع اجلديدة  العديد من البلدان. وجار حاليا  حتديث قاعدة بياانت املؤشرات احلضرية العاملية لكي جتسد
مدينة، من أجل رصد  3 000ست كم ل ذلك مبجموعة ضخمة من البياانت تضم أكثر من للبياانت احلضرية. وي  

 الظروف واالجتاهات احلضرية العاملية.
اجتماعا  من  12وعقد موئل األمم املتحدة وغريه من الوكاالت الراعية، ابلتعاون مع خمتلف الشركاء،  -41

خلباء من أجل تنقيح املفاهيم والتعاريف احلضرية، وأنشأوا أداة متخصصة لتحسني تصنيف اجتماعات أفرقة ا
اعتماد عينة  يف األمم املتحدة البياانت املكانية وحتليلها. واقرتح موئل األمم املتحدة أيضا  على اللجنة اإلحصائية

ية واتساقا  عن عينة متثيلية للمدن إلعداد وطنية من املدن ملساعدة الدول األعضاء على اإلبالغ بطريقة أكثر منهج
من أهداف التنمية  11وطنية. وع رنض التقدم احملرز يف هذا اجملال يف التقرير التجميعي املتعلق ابهلدف التوسطات امل

 .201٨املعد لتقدميه إىل املنتدى السياسي الرفيع املستوى لعام  (37)املستدامة
الوطنية على مجع وحتليل واستخدام البياانت احلضرية من أجل رصد  وأحرز تقدم كبري يف تطوير القدرات -42

التقدم احملرز يف تنفيذ هذه اخلطط. وقدم موئل األمم املتحدة التدريب، ابلتعاون مع اللجان اإلقليمية، ملا يزيد على 
اضيعية الرئيسية من أهداف التنمية املستدامة واجملاالت املو  11املختلفة للهدف  بلدا  على رصد املؤشرات 50

للخطة احلضرية اجلديدة، لتمكني تلك البلدان من اإلبالغ عن التنمية احلضرية املستدامة، كما يتضح من تقرير 
. وحىت 201٨-2016األمني العام السنوي عن أهداف التنمية املستدامة واالستعراضات الوطنية الطوعية للفرتة 

على األقل واحد هدف  عنمن املكاتب اإلحصائية الوطنية تقارير  مكتبا   52، قدم 201٨كانون األول/ديسمب 
 من أهداف التنمية املستدامة الثمانية املتعلقة مبؤشرات املدن واملستوطنات البشرية.

من تقرير حالة مدن العامل، الذي سيبحث قيمة  2020وشرع موئل األمم املتحدة يف إعداد طبعة عام  -43
ما يلي األهداف الرئيسية األربعة للتقرير: حتديد إمكاانت االستثمار يف املناطق  التوسع احلضري املستدام. ويف

احلضرية؛ وحتليل دور السياسات العامة واحلكومات احمللية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة يف حفز القيمة 
القيمة احلضرية ديدة يف املتأصلة يف التوسع احلضري؛ ومناقشة السبل اليت ميكن أن تسهم هبا اخلطة احلضرية اجل

من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي؛ ودراسة االجتاهات الناشئة اليت ستؤثر على تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 
يف السياقات احلضرية. وسيسهم التقرير يف احلوار العاملي بشأن التوسع احلضري املستدام وسيعمل مبثابة  2015

 احلكومات احمللية واجملتمع املدين.مورد معياري للدول األعضاء و 

                                                 
 SDG 11 synthesis report: tracking progress towards inclusive, safe, resilient and“املتحدة،  األمم موئل  ( 37)

sustainable cities and human settlements” ( من أهداف التنمية املستدامة: تتبع التقدم  11التقرير التجميعي بشأن اهلدف
(. متاح على الرابط التايل: 201٨( )مستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامةاحملرز حنو إجياد 

https://unhabitat.org/sdg-11-synthesis-report/. 
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 11ويف إطار املنتدى السياسي الرفيع املستوى، أعد موئل األمم املتحدة التقرير التجميعي بشأن اهلدف  -44
من أهداف التنمية املستدامة، يف تعاون وثيق مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة وكياانت األمم املتحدة الراعية 

حاب املصلحة الرئيسيني. ويتابع التقرير التقدم احملرز حنو إجياد مدن ومستوطنات بشرية للمؤشرات املختلفة وأص
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، مع تسليط الضوء على التقدم احملرز يف أساليب الرصد وتوفري 

الكبري الذي أحرز يف تطوير خطوط األساس للغاايت واملؤشرات. ويتضح من التقرير أن على الرغم من التقدم 
من أهداف التنمية املستدامة، فإن هناك حاجة إىل مزيد من العمل ملواءمة  11أدوات وأساليب الرصد للهدف 

عمليات وأساليب مجع البياانت، واعتماد التعاريف والنهج املتفق عليها، وبلورة اجلهود وإضفاء الطابع احمللي على 
 اإلجراءات املتخذة.

ر تنفيذ ومتابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة، أعد موئل األمم املتحدة التقرير األول من ويف إطا -45
. 201٨كل أربع سنوات، وقدِنم إىل اجلمعية العامة يف عام مخسة تقارير يقدمها األمني العام  سلسلة مكونة من 

مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة  الذي أعد ابلتشاور الوثيقو واستعرض التقرير الذي يقدم كل أربع سنوات، 
وأشار املبذولة كياان  من كياانت األمم املتحدة والشركاء يف التنمية والبحوث، جهود التنفيذ التعاونية   20وأكثر من 

 إىل ما يلزم من التدريب والبياانت وبرامج املعارف من أجل تنفيذ ورصد اخلطط بفعالية.
وبدأ التقدم الذي أحرزته منظومة األمم املتحدة يف تنسيق االستجابة اإلنسانية بني الوكاالت، ابلتعاون  -46

دنث تغيريا  إجيابيا  يف البلدان املتضررة من األزمات يف املناطق احلضرية.  مع الدول األعضاء واجلهات املاحنة، حي 
عات املواضيعية املسؤولة عن تنسيق االستجابة اإلنسانية بتعزيز وقامت اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت واجملمو 

آلية التنسيق من أجل حتقيق استجابة أكثر فعالية واتساقا  لدعم الدول األعضاء. وهذه اآللية يدعمها التحالف 
 منظمة. 70العاملي ملواجهة األزمات يف املناطق احلضرية، الذي وسع نطاق عضويته إىل أكثر من 

الرتكيز البحت على عدد  وابلتحول عن، “اإلسكان يف الصميم”، من خالل هنج 201٨ عام ويف -47
 حتقيقيف التنمية احلضرية، أسهم موئل األمم املتحدة يف  هنج أكثر تكامال  اتباع الوحدات السكنية املبنية إىل 

لتعزيز  بلدا   35تحدة مع حالة اإلسكان العاملية. وعمل موئل األمم امل يف ،على حد سواء ،حتسينات كمية ونوعية
 سياساته ومؤسساته ووضع حلول لتحسني املعروض من املساكن وميسوريتها.

وبدأ موئل األمم املتحدة والشركاء مشروع املسارات احلضرية، الذي يدعم اخلدمات األساسية املنخفضة  -4٨
لقدرة على إعداد مشاريع بناء اهبدف الكربون من خالل الصندوق االستئماين للخدمات األساسية احلضرية، 

ن من اخلدمات األساسية يف املدن ويف الوقت نفسه تدعم تلك البلدان يف الوفاء مقبولة لدى املصارف حتسِن 
 500ابلتزاماهتا مبوجب اتفاق ابريس. ويركز املشروع على أشد الناس فقرا ، ويهدف إىل حتسني حياة أكثر من 

 مليون شخص.
يذ السياسات احلضرية الوطنية، من املستوى العاملي وصوال  إىل املستوى احمللي. وتزايد االهتمام بوضع وتنف -49

دول أعضاء إضافية  10واخلطة احلضرية اجلديدة، طلبت  2030عام التنمية املستدامة لويف أعقاب اعتماد خطة 
. ويف (3٨)ة املستدامةلتنميتحقيق اإىل موئل األمم املتحدة أن يدعم عملية رسم السياسات احلضرية لديها كأداة ل

االقتصادي وحتالف املدن البانمج والتنمية يف امليدان ، أنشأ موئل األمم املتحدة ومنظمة التعاون 2017عام 
، صدر التقرير األول للحالة العاملية للسياسات احلضرية 201٨العاملي للسياسات احلضرية الوطنية، ويف عام 

 ة عن السياسات احلضرية الوطنية.الوطنية، إىل جانب مخسة تقارير إقليمي
                                                 

 بلدا  دعما  تقنيا  يف جمال السياسات احلضرية الوطنية. 41، تلقى ما جمموعه 2019كانون الثاين/يناير   حبلول  (3٨)
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 التدخالت على الصعيد اإلقليمي - ابء
على تنفيذ اخلطة  حيث يساعدبلدا  يف مجيع أحناء العامل،  70يعمل موئل األمم املتحدة يف حوايل  -50

عن طريق اقرتاح القواعد واملبادئ التوجيهية وتبادل أفضل  2030عام التنمية املستدامة لاحلضرية اجلديدة وخطة 
املمارسات ودعم صياغة السياسات القائمة على األدلة. ويف السنوات الثالث املاضية، قدم موئل األمم املتحدة 

والتنفيذية  الدعم التقين إىل عدة بلدان يف إعداد سياسات حضرية وطنية. وأسهمت جمموعة من اإلجراءات املعيارية
يف جمموعة خمتارة من البلدان واملدن يف تعزيز استجاابت اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وقدرة املدن على الصمود. 
واتسمت اجلهود املتضافرة اليت تبذهلا املكاتب اإلقليمية واملقر والشركاء أبمهية ابلغة للمدن يف تعزيز منع األزمات 

 احلضرية.
ادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة وموئل األمم املتحدة على ضرورة تعزيز التعاون واتفقت اللجان االقتص -51

بينها داخل املناطق لتقدمي دعم أقوى إىل أصحاب املصلحة يف تنفيذ ورصد اخلطة احلضرية اجلديدة، فضال  عن 
قليمية على حتديد أهداف حتسني فرص التمويل ملنظومة األمم املتحدة. ويعكف موئل األمم املتحدة واللجان اإل

 للتعاون تتيح أيضا  جماال  فعاال  لعمل كل كيان من كياانت األمم املتحدة يف املناطق احلضرية.
 11واهلدف  2063وتعكف املنطقة األفريقية على إقامة روابط بني اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عام  -52

وئل األمم املتحدة، من خالل املكتب اإلقليمي ألفريقيا، ، ما برح م2017من أهداف التنمية املستدامة. ومنذ عام 
يعمل مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة الفنية املتخصصة لشؤون اخلدمات العامة واحلكومات احمللية والتنمية 

د من أجل احلضرية والالمركزية، ابلتعاون مع الوزراء األفارقة لإلسكان والتنمية احلضرية، لوضع إطار إقليمي موح
مبسامهات مالية مقدمة من حكوميت  ا  تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة. ويقوم برانمج اخلطة احلضرية األفريقية، مدعوم

نيجرياي وغاان، ببناء قدرات اهليئات احمللية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية يف أفريقيا بغرض دعم االسرتاتيجيات 
 من أهداف التنمية املستدامة. 11ة احلضرية اجلديدة وحتقيق اهلدف التشاركية الالزمة لتنفيذ اخلط

وتشمل اجلهود دون اإلقليمية األخرى الرامية إىل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف أفريقيا ما يلي: املؤمتر  -53
مؤمتر قمة املدن  ملدن األفريقية، مبا يشملإىل االوزاري األفريقي املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية؛ وتقدمي الدعم 

يف مراكش؛ ووضع واثئق البامج القطرية للموئل بوصفها أدوات تنفيذ لبامج التنمية الوطنية  201٨األفريقية لعام 
، أ صدنر جيل جديد من واثئق 201٨الرامية إىل حتسني الظروف املعيشية للسكان والتنمية احلضرية. ومنذ عام 

 وأوغندا وجنوب السودان وزامبيا وكينيا وموزامبيق ونيجرياي.البامج القطرية للموئل يف إثيوبيا 
ويف منطقة أمريكا الالتينية، قام موئل األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر  -54

 إقليمي وخطط عمل منبالكارييب بدعم الدول األعضاء يف تنفيذ ورصد اخلطة احلضرية اجلديدة من خالل إقامة 
. وتشمل املبادرات الرامية إىل تعزيز عملية التنفيذ ما يلي: شبكة التمويل اإلقليمية للتنمية (39)إقليمية ودون إقليمية

؛ ومنظمة متكني (Mercociudadesاحلضرية املستدامة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب )بقيادة منظمة 
هيل الوصول للبيئات والتكنولوجيات، من أجل تيسري الوصول الشامل إىل املعوقني يف العامل؛ والتحالف العاملي لتس

 .املنب
اإلقليمية األخرى املبذولة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ما يلي: تنقيح دون وتشمل اجلهود  -55

األطر القانونية احلضرية الوطنية )املكسيك وإكوادور(، وتعزيز إطار التخطيط احلضري واإلقليمي )كوستاريكا 

                                                 
 .2036-2016مثل خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب للفرتة   (39)
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كية(، بدعم من مصرف أمريكا وكواب(، وتكييف األطر االستثمارية )كوستاريكا والسلفادور واجلمهورية الدوميني
الوسطى للتكامل االقتصادي. وأحرزت بعض املدن، مثل بوكارامانغا )كولومبيا(، وسان خوسيه )كوستاريكا(، 
وسانتو دومينغو )اجلمهورية الدومينيكية(، وكوينكا )إكوادور(، وسان سلفادور )السلفادور(، ومرييدا وكرييتارو 

 ما  يف صياغة خطط صرحية لتطبيق اخلطة احلضرية اجلديدة.ورينوسا وزابوابن )املكسيك(، تقد
وتقدم اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وموئل األمم املتحدة الدعم يف جمال  -56

اخلطة احلضرية اجلديدة واهلدف  عنبناء القدرات بشأن األساليب املبتكرة للمساءلة، ألغراض الرصد واإلبالغ 
ن أهداف التنمية املستدامة. وقد أسفر ذلك عن إعداد تطبيق على اهلاتف احملمول يقيس التصور العام م 11

مدن  ٨04مواطن يف  9 000من أهداف التنمية املستدامة. واعتمد قرابة  11حتقيق اهلدف  يفللتقدم احملرز 
 املدن.ابلبازيل تطبيق اهلاتف احملمول لعمل مشاورات عامة على نطاق 

ويف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، يرأس موئل األمم املتحدة فرقة عمل إقليمية معنية ابلتوسع احلضري  -57
املستدام، ابالشرتاك مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمة األغذية والزراعة لألمم 

ألمم املتحدة. ويف كياان  من كياانت ا  20ة من أكثر من املتحدة، تضم مسؤويل التنسيق املعنيني ابملسائل احلضري
من أهداف  11العمل تنسيق املدخالت املشرتكة بني الوكاالت بشأن استعراض اهلدف  فرقة ت، تول201٨عام 

مبادرة جتريبية لوضع مقرتحات القيمة االسرتاتيجية للتنمية احلضرية املستدامة لفائدة  وشرعت يفالتنمية املستدامة، 
نظومة األمم املتحدة/أفرقة األمم املتحدة القطرية، يف كمبوداي ونيبال. وجار جتريب برانمج مشرتك مع اللجنة م

ألغراض إضفاء الطابع احمللي على أهداف التنمية املستدامة ’’االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن 
 يع أحناء منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.يف مخس مدن يف مج ‘‘إدارة املوارد احلضرية املستدامة

ت سلسلة من املنتدايت اإلقليمية للشركاء من أصحاب املصلحة املتعددين بفضل الدعم املقدم د  قن وع   -5٨
، حددت املداوالت املتعلقة 2017من الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل. ويف منتدى الشركاء لعام 

عددا  زمة لضمان تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ابالسرتاتيجيات واألولوايت الال
ورقة سياسات بشأن ابتكارات متويل البلدايت أعدها موئل  إصداراإلجراءات ذات األولوية، وأسفرت عن من 

حمللية املتحدة يف األمم املتحدة ابلتعاون مع مصرف التنمية اآلسيوي، والبنك الدويل، ومنظمة املدن واحلكومات ا
آسيا واحمليط اهلادئ. ونظم موئل األمم املتحدة، يف شراكة مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، 

آسيا منطقة بلدا  من بلدان  19، مبشاركة 201٨حلقة عمل إقليمية بشأن مؤشرات املستوطنات البشرية يف عام 
ئية الوطنية واألطراف صاحبة املصلحة األخرى، ركزت على وضع األدوات واحمليط اهلادئ واملكاتب اإلحصا
 اإلحصائية ومجع البياانت والرصد.

ويعكف موئل األمم املتحدة واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، ابلتعاون مع مصرف  -59
سسة روكفلر وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، واملفوضية األوروبية ومؤ  عيشالتنمية اآلسيوي ومركز املدن الصاحلة لل

آسيا واحمليط اهلادئ. ويتمثل الغرض من التقرير، الذي  منطقة على إعداد الطبعة الثالثة من تقرير مستقبل املدن يف
 التفكري واختاذ القرارات الشاملألسلوب احلكومات الوطنية واحمللية  اعتماد ، يف دعم2019سيصدر يف عام 

ملستدام والطويل األجل، وذلك بتوفري إطار مفاهيمي للحلول املطروحة ملشكلة إضفاء الطابع احمللي او  للجميع
 على اخلطط العاملية يف مدن منطقة آسيا واحمليط اهلادئ.

وتشمل اجلهود دون اإلقليمية األخرى يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان  -60
احلوكمة املتعددة ابلتعاون مع مصرف التنمية اآلسيوي؛ وإنشاء منب التخطيط املكاين يف شراكة  يف جمال هياكل
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والنقل والسياحة ابلياابن، من أجل دعم املؤسسات الوطنية للتخطيط العمراين  واهلياكل األساسيةمع وزارة األراضي 
ايت الصلبة بدعم من الياابن؛ وتنفيذ برانمج األماكن واإلقليمي واحلضري؛ وتنظيم مبادرة لإلدارة السليمة بيئيا  للنفا

 العامة احلضرية املوجهة حنو الناس يف الصني.
وما برحت اجلهود املبذولة ملعاجلة مسائل تغري املناخ وبناء القدرة على الصمود يف الدول اجلزرية الصغرية  -61

ليمان، والبانمج التشاركي لتحسني أحوال من األولوايت يف املنطقة؛ وهذه تشمل مشاريع جارية يف فيجي وجزر س
األحياء الفقرية يف كرييباس واببوا غينيا اجلديدة وفانواتو. واألعمال التحضريية جارية للمنتدى احلضري يف منطقة 
آسيا واحمليط اهلادئ، الذي يهدف إىل الرتسيخ املؤسسي للخطة احلضرية اجلديدة يف املنطقة، واملقرر عقده يف 

 .2019 منتصف عام
ويف أفغانستان، يسعى برانمج املدن للجميع، بدعم من االحتاد األورويب ووكالة التنمية الدولية التابعة  -62

للوالايت املتحدة، إىل تزويد أكثر من مليون أسرة معيشية حبقوق احليازة، بغرض دعم جهود بناء الدولة وبناء 
بني الدولة واجملتمع، وحفز االقتصاد، وتشجيع االستثمار، ظروف لتحسني العالقات الالسالم. وهذا البانمج يهيئ 
املؤسسات البلدية. وهو أكب برانمج للحيازة االجتماعية للمستوطنات العشوائية يف ودعم شرعية الدولة، وتعزيز 

ح  يف إطاره ما يزيد على   مدينة. 12منشأة يف  500 000العامل، حيث م سن
ل جهود إلضفاء الطابع احمللي بذ  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، ت  ويف شراكة مع اللجنة االقتصادية  -63

بلدان يف  10العاملية، مبا يشمل وضع عدة سياسات حضرية وطنية؛ ويشمل ذلك تقدمي الدعم إىل  اخلططعلى 
بلدان إضافية يف جمايل السياسات احلضرية الوطنية وتغري املناخ  6، وإىل لديها عملية الصياغة أو االستعراض

استعراض أجراه موئل األمم املتحدة )بنغالديش وجزر سليمان وسري النكا والفلبني وفييت انم وميامنار(. ويبني 
للسياسات احلضرية الوطنية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أن أقل من نصف هذه السياسات يبز تغري املناخ 

 بوصفه موضوعا  شامال  لعدة قطاعات.
مة، وتشمل األمثلة األخرى للخطط اإلقليمية االسرتاتيجية العربية لإلسكان والتنمية احلضرية املستدا -64

 .2020تقرير عن حالة املدن العربية لعام الوإعداد 
 التدخالت على الصعيد احمللي - جيم

القدرات على الصعيد احمللي، عن طريق التدريب املخصص  إلنشاءيقدم موئل األمم املتحدة الدعم التقين  -65
ل املدن أكثر استدامة ماليا  وممارسات التخطيط وتبادل أفضل املمارسات وإعداد األدوات واملبادئ التوجيهية، جلع

 وأكثر إدماجا  اجتماعيا  وأكثر أمنا ، من أجل حتسني نوعية احلياة.
وعلى الصعيد احمللي، ما برح موئل األمم املتحدة يدعم سلطات املدن وشركاء التنمية احمللية لوضع  -66

واخلطة احلضرية اجلديدة، مبا  اسرتاتيجيات هتدف إىل إضفاء الطابع احمللي على رصد أهداف التنمية املستدامة
صياغة و البياانت بلورة يشمل املواءمة بني اخلطط، وإقامة شراكات للرصد شاملة للجميع، ونشر األدوات لتحسني 

السياسات. فعلى سبيل املثال، عزز موئل األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألفريقيا القدرات على الصعيد الوطين 
للتعلم  مركزينوعلى صعيد املدن يف جمال الرصد احلضري يف بوتسواان وتونس، مما مكن البلدين من العمل مبثابة 

قيا وخارجها، إضافة إىل تعزيز النظم الداخلية اخلاصة هبما لإلبالغ للعديد من البلدان األخرى يف مجيع أحناء أفري
 دة على املكان واخلطة احلضرية اجلديدة.عن التقدم احملرز يف مؤشرات أهداف التنمية املستدامة احلضرية املعتمن 
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، نشرت مدينة نيويورك أول استعراض حملي طوعي من نوعه يورد إفادات عن تنفيذ 201٨ويف عام  -67
 - (41). وقد واءمت نيويورك إطار التخطيط احمللي اخلاص هبا(40)ف التنمية املستدامة على مستوى املدينةأهدا

لنمو وهي امع أهداف التنمية املستدامة، ابالستفادة من أوجه التآزر بني املبادئ األربعة  - OneNYCاملعنون 
اض الطوعي احمللي للمدينة إفادات بشأن التقدم االستعر  تقارير وردتواإلنصاف واالستدامة والقدرة على الصمود. و 

، والتخطيط التشاركي، اآلمنة وإمكانية الوصول إىل وسائل النقل املتعددة ،املساكن امليسورة التكلفةجماالت احملرز يف 
 ، والشمول االجتماعي.الصمودواحملافظة على الرتاث، والقدرة على 

املساكن وتطويرها يف مدينة نيويورك ومؤسسة  ترميمة ومن حيث السكن امليسور التكلفة، مولت إدار  -6٨
، وهو 2017شقة سكنية ومنزال  بتكلفة ميسورة يف عام  24 293تطوير املساكن يف مدينة نيويورك ما عدده 

ميسورة التكلفة  مرممةوحدة جديدة أو  ٨7 500. ومول الكياانن أكثر من 19٨9أعلى إنتاج إمجايل منذ عام 
اوزت املدينة أهداف املساكن امليسورة التكلفة احملددة للسنوات الثالث األوىل من خطة . وجت2014منذ عام 

وحدة أكثر مما كان متوقعا . وقد أ نشئ أو ر مم ما  15 000اإلسكان يف نيويورك، حيث قامت بتمويل وترميم 
األسر املعيشية  ائدةلفوحدة،  12 000، أي 2017يقرب من نصف املساكن امليسورة التكلفة املمولة يف عام 

 42 950دوالر للشخص الواحد أو  33 400أي سكان نيويورك الذين يقل دخلهم عن  -ذات الدخل األدىن 
 دوالرا  لألسرة املكونة من ثالثة أفراد.

مبادرات  OneNYCوسائل النقل يف املدينة، نظم إطار  تقادمومن أجل معاجلة االختناقات املرورية و  -69
بانمج البليون دوالر يف  2.5هتدف إىل حتسني السالمة املرورية وتوسيع خيارات السفر. واستثمرت املدينة 

مليون دوالر ملرتو األنفاق واحلافالت يف  41٨هليئة النقل املرتوبولية وخصصت مبلغا  إضافيا  قدره  االستثماري
، اليت توفر خيارا  جديدا  وسهال  للتنقل 2017نة. وبدأت مدينة نيويورك تشغيل عب ارات مدينة نيويورك يف عام املدي

لت ق  نؤ  وقد للمجتمعات احمللية اليت تفتقر عادة للخدمات ويف األماكن اليت تنمو فيها األشغال واملساكن بسرعة. 
فرص الوصول إىل وسيلة نقل لنصف من اكب، ومازالت تزيد ماليني ر  3حوايل  يف السنة األوىل من عملهااخلدمة 

سكان  شكلمليون من السكان الذين يعيشون داخل دائرة نصف قطرها نصف ميل هبا مراسي للعبارات. وي
يف املائة من الركاب، ويستخدم أكثر من ثلثيهم العبارات للذهاب إىل العمل أو املدرسة  ٨7مدينة نيويورك نسبة 

 وة.يف ساعات الذر 
وعلى الصعيد الوطين، اعت مند ت برامج تنمية القدرات، مثل الدورات الدراسية يف املوقع ملوظفي اخلدمة  -70

فيما بني املدن، والتعلم عن بعد والتدريب أثناء العمل، يف إثيوبيا وإندونيسيا والبازيل  عمليات التبادلاملدنية، و 
كوراي دورات   مجهورية م املعهد الدويل للتدريب احلضري يفكوسيلة لدعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة. وينظ

تدريبية مصممة خصيصا  للمسؤولني احلكوميني وصانعي القرار احملليني والوطنيني بشأن استخدام مؤشرات اخلطط 
منطقة برانمج أمريكا الالتينية و  لسياسات األراضي، يف الوالايت املتحدة األمريكية، العاملية. وينظم معهد لينكولن

ابحلضور الشخصي وعب  ،املسائل املتعلقة ابألراضي بشأنالبحر الكارييب، وهو أكب برانمج إقليمي لبناء القدرات 
اإلنرتنت. وتسعى مبادرة تنمية املدن يف آسيا، اليت ينفذها مصرف التنمية اآلسيوي والوكالة األملانية للتعاون الدويل 

                                                 
(40)  Mayor’s Office for International Affairs, “Voluntary local review: New York City’s implementation of the 

2030 Agenda for Sustainable Development” (2018). Available at 

www1.nyc.gov/assets/international/downloads/pdf/NYC_VLR_2018_FINAL.pdf. 
(41 )  City of New York, “One New York: the plan for a strong and just city”. Available at 

www.nyc.gov/html/onenyc/downloads/pdf/publications/OneNYC.pdf. 
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لنمسا واحلكومة البلدية لشنغهاي، إىل دعم تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة بتمويل من حكومات سويسرا والسويد وا
 مدينة. 90يف أكثر من 

بناء القدرات والتوعية بشأن التنفيذ احمللي للخطة احلضرية  ارفوتدعم كذلك املؤسسات القائمة على املع -71
ريب العملية الذي احمللية برانمج التد. وتشمل األمثلة على املبادرات 2030عام التنمية املستدامة لاجلديدة وخطة 

، وحتدي حماكاة األدوار يف مفاوضات املناخ جبامعة بوند يف أسرتاليا، ومؤمترات يف هولندا تقدمه جامعة توينيت
، ومسابقة يف هولندا موجهة نظمتها جامعة بيلوتو دي كولومبيا، ومعارض أقامتها جامعة دلفت للتكنولوجيا

يف الوالايت  االبتكارية إلضفاء الطابع احمللي على أهداف التنمية املستدامة أجرهتا جامعة بنسلفانياللمشاريع 
 .املتحدة

، وتقرير االستعراض الوطين 201٨، الذي نشر يف عام يف سري النكاحالة املدن  عن تقريرالوأسفر  -72
لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة  الطوعي اجلاري بدعم من البلدايت السريالنكية، عن تنظيم عدة مبادرات

على الصعيد احمللي. وتسعى املبادرات إىل التصدي لتحدايت وسائل النقل وحتسني  2030عام التنمية املستدامة ل
خدمات النقل إىل قطاعات اجملتمع اليت تفتقر إىل اخلدمات. فعلى سبيل  بتوصيلالتنقل والربط يف مجيع أحناء البلد 

 .(42)زمن االنتقال بني غال والعاصمة كولومبو، من أربع ساعات إىل ساعتنياملثال، اخنفض 
وما برحت اإلمارات العربية املتحدة تعمل بنشاط الستحداث أنواع التكنولوجيا املتطورة وجتريبها من  -73

فرت العاملية. وو  اخلططوغري ذلك من  2030عام التنمية املستدامة لأجل تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة 
حمطة شحن للمركبات الكهرابئية يف مجيع أحناء املدينة، يف حني تعمل هيئة  100ديب أكثر من  هايهيئة كهرابء وم

والتاكسي وقطارات الرصاصة الفائقة السرعة هايبلوب على نشر املركبات ذاتية القيادة وقطارات  الطرق واملواصالت
 ،يف املائة 15اجلديدة، جتاوزت حصة استخدام وسائل النقل العام يف ديب نسبة اجلوي. ومنذ تنفيذ اخلطة احلضرية 

 .2006يف املائة عام  6ارتفاعا  من نسبة أقل من 
يف املنطقة األفريقية؛ وعلى وجه اخلصوص، أفاد العديد من  شديدا  وتواجه املساحات اخلضراء هتديدا   -74

عية حبدوث اخنفاض يف املساحات اخلضراء واحملميات والساحات البلدان األفريقية يف استعراضاهتا الوطنية الطو 
يف  10العامة وتدهورها. فعلى سبيل املثال، يف عدة بلدات يف جنوب أفريقيا، تشغل املساحات اخلضراء أقل من 

. واستثمرت توغو والسنغال وغينيا جهودا  على الصعيد احمللي لدعم تنمية (43)املائة من جمموع مساحة األراضي
 املساحات اخلضراء، مبا يشمل التخطيط احلضري واإلقليمي املتكامل للمدن الرئيسية والثانوية.

إلعادة تشكيل  وجامعة موانش CrowdSpotمنظمة اخلطة الدولية مع منظمة  اشرتكتويف أسرتاليا،  -75
، د عي ت الفتيات والنساء 201٨االتصاالت. وابتداء  من عام األماكن العامة ابستخدام تكنولوجيا املعلومات و 

" ووصف جتارهبن يف خمتلف املواقع. وأ طلنع ت Free to Beإىل تثبيت خريطة تفاعلية عامة على املوقع الشبكي "

                                                 
(42)Government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, The State of Sri Lankan Cities 2018 (Colombo, 

UN-Habitat). Available at http://unhabitat.lk/wp-content/uploads/2018/12/SoSLC_Report_Final_Low-r.pdf. 
(43)  M. Matthew McConnachie, C.M. Shackleton and G.K. McGregor, “The extent of public green space and 

alien plant species in 10 small towns of the sub-tropical thicket biome, South Africa”, Urban Forestry and Urban 

Greening, vol. 7, No. 1, pp. 1–13; Collins Adjei Mensah and Ayanda Roji, “Urban green spaces in Africa”, Landscape 

Ecology, vol. 61, No. 10, pp. 30–33; Oduwaye, L., 2013, “Globalization and urban land use planning: the case of 

Lagos, Nigeria”،  روما،  ،ري والتنمية اإلقليمية وجمتمع املعلوماتمت يف املؤمتر الدويل الثامن عشر بشأن التخطيط احلضدِن رقة ق  و
 أاير/مايو. 23-20إيطاليا، 

http://unhabitat.lk/wp-content/uploads/2018/12/SoSLC_
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 إرشادئة قطارات املرتو مبلبورن وشرطة فيكتوراي، للمساعدة يف على التعقيبات سلطات مثل مدينة ملبورن وهي
مدن أسرتالية أخرى والصعيد الدويل، مبا يف  ليبلغالتخطيط احلضري احمللي. ومت توسيع املشروع منذ ذلك احلني 

 ذلك كمباال وليما ومدريد ونيودهلي.
دويل، على دعم الدول األعضاء يف البنك ال ومن بينهمويعكف موئل األمم املتحدة، بدعم من شركائه،  -76

األخرى على  واخلططمعاجلة التزامات احلد من خماطر الكوارث والتخفيف من آاثرها يف اخلطة احلضرية اجلديدة 
املستوى احمللي. فعلى سبيل املثال، أنشأت بلدية بريوت مشروعا  يسعى إىل حتسني اهلياكل األساسية يف بريوت 

على الصمود يف مواجهة الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى. واعتمد جملس وزراء لبنان  جلعل اجملتمعات أكثر قدرة
تعزيز إدارة خماطر الكوارث ودعم احلكومات احمللية للحد من حالة الضعف من خالل جهود بناء لهنجا  مماثال ، 

 القدرات احمللية.
 سبيل املضي قدماً والتوصيات -رابعاً 

استعراض تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة واخلطط العاملية األخرى،  على مدارالتسعة املاضية، و يف األشهر  -77
ظهرت فرص لالستفادة أبقصى درجة ممكنة من إمكاانت التنمية احلضرية املستدامة. وبناء عليه، نورد يف ما يلي 

 التوصيات الناشئة عن هذا التقرير:
عام ل التنمية املستدامة يذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطةتصدي للتحدايت املرتبطة بتنفمن أجل ال (أ)

، ت شج ع احلكومات على مجيع املستوايت على ما يلي: مواصلة تنشيط آليات التنفيذ الفعال من خالل 2030
وضع اسرتاتيجيات لتخطيط وإدارة التنمية املكانية احلضرية؛ ووضع و ؛ احلوكمة احلضرية ومؤسسات تعزيز هياكل

تمويلية املالئمة اليت تدعمها بيئة متكينية على مجيع املستوايت؛ وإنشاء منصات تكنولوجية مبتكرة وسهلة األطر ال
 بني أصحاب املصلحة املعنيني؛ املعارفاالستخدام ملؤشرات البياانت من شأهنا تسهيل نقل وتبادل 

 2030عام ل املستدامة التنمية من أجل رصد التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة (ب)
البياانت احلضرية عن طريق ختصيص موارد إضافية جلمع  إلعدادتعزيز اآلليات العاملية  يلزمواإلبالغ عنه بفعالية، 

املؤشرات احلضرية وجتهيزها ونشرها. وميكن توجيه هذا التمويل مباشرة  إىل بعض التحدايت اليت أبرزها التقرير، 
قدرات النظم اإلحصائية الوطنية، ودعم إنشاء فرق  تنميةللمدن، وتنقيح املنهجيات، و  مثل توسيع العينة العاملية

 ومؤسسات تنسيق وطنية ودون إقليمية لدعم مجع البياانت على الصعيد احمللي؛
ع املدن على بناء القدرات اليت تتيح هلا إجراء استعراضات طوعية دورية لتنفيذها للخطة شج  ت   (ج)

إضفاء الطابع احمللي على هاتني  على. وسيساعد ذلك 2030عام ل التنمية املستدامةطة احلضرية اجلديدة وخ
اخلطتني ووضعهما يف السياق الصحيح، على حد سواء، إضافة إىل اخلطط األخرى ذات الصلة ابلتوسع احلضري 

 املستدام؛
ت شج ع منظومة األمم املتحدة على تعزيز أنشطة بناء القدرات ابلعمل الوثيق مع املؤسسات  (د)

لتطوير وتنفيذ برامج واسعة النطاق لبناء القدرات متكن احلكومات الوطنية  فار الوطنية والدولية القائمة على املع
بفعالية  2030عام ل التنمية املستدامةتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة وخطة عملية  ختطيط وتصميمودون الوطنية من 

 ومن تنفيذ اخلطتني ورصدمها واإلبالغ عنهما؛
ج عملية املنحى متعددة املخاطر ومتعددة واتباع هن  إشراك أصحاب املصلحة على نطاق واسع  يلزم (ه)
يف املناطق احلضرية. ويتطلب احلد من  القدرة على الصمودزايدة بغرض  تعقيدات النظم احلضرية تراعيالقطاعات 
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واإلدارة املستدامة للموارد واملخاطر وتعزيز بناء القدرة على التكيف  قدرات التخفيفتعزيز ط الضعف املخاطر ونقا
 دى اجملتمعات احمللية واملنظمات غري احلكومية واحلكومات ومنظمات الدعم اخلارجية؛ل

ت شج ع منظومة األمم املتحدة على تنفيذ هنج تعاوين لتصميم األطر اإلقليمية للتوسع احلضري  (و)
لتمويل التنمية  لعمليات القطرية املتكاملة وإرشادات إطار املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدةاألخذ ابو  ،املستدام
 ؛سني مجع البياانت واإلبالغ عنهاوتبادل املعارف وحت ،احلضرية

اخلطة  منبلدول األعضاء والسلطات احمللية واجلهات صاحبة املصلحة الرئيسية أن تؤيد على ا (ز)
وقواعد البياانت والشبكات  املنابرألمم املتحدة املعين بتنسيق وتبسيط الرائد يف ا املنباحلضرية اجلديدة بوصفه 

على األدلة وتيسري الرصد واإلبالغ بشأن تنفيذ اخلطة احلضرية  القائمةوتعميم عملية صنع القرار املبتكرة  األخرى
 بواسطة الدول األعضاء يف األمم املتحدة والشركاء الرئيسيني. 2030عام ل التنمية املستدامةاجلديدة وخطة 

___________ 


