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 موجز
ج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( إىل املدير التنفيذي، يف دارة برانمطلب جملس إ

، التشاور والتعاون الوثيق مع جلنة 2017يف أاير/مايو  اليت عقدتاملعتمد يف دورته السادسة والعشرين  26/3قراره 
قيق ، تكون موجهة حنو حت2025-2020لست د خطة اسرتاتيجية لفرتة السنوات ااملمثلني الدائمني أثناء إعدا

النتائج، مث عرضها على جملس اإلدارة يف دورته السابعة والعشرين. ووفقًا لذلك، يورد هذا التقرير املشروع النهائي 
أقرته جلنة املمثلني الدائمني يف اجتماعها العادي احلادي والسبعني،  الذي 2025-2020للخطة االسرتاتيجية للفرتة 

موئل  يعيد ترسيخ مكانة 2025-2020. ومشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 2018انون األول/ديسمرب ك  6يف 
على  األمم املتحدةيعكف موئل األمم املتحدة بوصفه كياانً عاملياً رئيسياً ومركزاً للتمّيز واالبتكار. ويف هذا الصدد، 

، بعملهمج الذي يُلَجأ إليه بشأن أي مسائل تتعلق والربان“ لفكرارائد ”بوصفه  مكانته املتخصصةالرتكيز جمدداً على 
مالمح اخلطاب العاملي وجدول أعماله يف جمال التنمية احلضرية املستدامة، ويدفع املناقشات السياسية،  بذلك لريسم

يف تبادل املعارف  ةفة واملتطورة، ويضع القواعد واملبادئ واملعايري التقنية، ويعمل كأداة مضاع  ويولّ د املعارف املتخّصص
. ويعرض األخرى املستوطنات البشريةو واخلربات وأفضل املمارسات الالزمة للتعامل الصحيح فيما يتعلق ابملدن 

ة املعدلتني والتوجه األوضح ملوئل األمم املتحدة، ، الرؤية واملهم“التغيري من أجل زايدة التأثري”الفصل األول املعنون 
ل الثاين ايت القائمة والفرص املتاحة يف عامل تتسارع فيه وترية التوسع احلضري. والفصمع تسليط الضوء على التحد

، 2025-2020، يتناول ابلتفصيل الرتكيز االسرتاتيجي ملوئل األمم املتحدة للفرتة “سرتاتيجيةااليارات اخل”املعنون 
املكاين والفقر التفاوت احلد من ‘ 1’يعزز أحدها اآلخر، وهي  “جماالت للتغيري”الذي يدور حول أربعة أهداف أو 
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تعزيز اإلجراءات ‘ 3’تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق؛ ‘ 2’يف اجملتمعات احمللية عرب السلسلة احلضرية الريفية؛ 
العمل بفعالية على منع حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا. وحيدد ‘ 4’ية؛ املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة احلضر 

النقاط الرئيسية لرتتيبات تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية، اليت ترد تفاصيل  “أساليب العمل اجلديدة”املعنون  3ل الفص
اخلطة االسرتاتيجية يف  عملية وضع مشروع وأخذت. احلالية لخطة االسرتاتيجيةلكاملة عنها يف الواثئق املصاحبة 

، وهي الوثيقة اخلتامية الصادرة 2030مة لعام ة التنمية املستداحتويل عاملنا: خط ،70/1قرار اجلمعية العامة  االعتبار
، وأهداف التنمية املستدامة؛ وخطة عمل 2015عن مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بعد عام 

نداي للحد من خماطر الكوارثأديس أاباب الصادرة عن  -2015لفرتة ل املؤمتر الدويل الثالث لتمويل التنمية؛ وإطار س 
؛ واتفاق ابريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ وإعالن نيويورك من أجل 2030

الدروس املستفادة من تنفيذ اخلطة  الالجئني واملهاجرين؛ واخلطة احلضرية اجلديدة. وأخذت يف احلسبان أيضاً 
اليت جيريها حاليًا موئل األمم املتحدة، وكذلك  التغيري الداخلي وراعت عملية 2019-2014االسرتاتيجية للفرتة 

عملية اإلصالح الشامل لألمم املتحدة، وال سيما إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية. وعالوة على ذلك، اتسم 
موئل األمم  طة االسرتاتيجية بعملية شاملة وتشاركية غري مسبوقة، مشلت الدول األعضاء وموظفيإعداد مشروع اخل

 ت الشركاء وأصحاب املصلحة.املتحدة يف نريويب ويف امليدان ووكاالت منظومة األمم املتحدة وشبكا
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 التغيري من أجل زايدة التأثري -أوالا 
حتقيق أهداف التنمية العاملية حسبما هو منصوص عليه عد التوسع احلضري املستدام عنصراً أساسياً يف ي -1

حتويل  ، 70/1قرار اجلمعية العامة  ، وأمهها2016و 2015يف جمموعة من االتفاقات العاملية املوقعة يف عامي 
، وهي الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر قمة األمم املتحدة العتماد 2030دامة لعام طة التنمية املستعاملنا: خ

، وأهداف 2015أيلول/سبتمرب  27إىل  25املعقود يف نيويورك يف الفرتة من  2015ة التنمية ملا بعد عام خط
نداي للحد التنمية املستدامة؛ وخطة عمل أديس أاباب الصادرة عن املؤمتر الدويل  الثالث لتمويل التنمية؛ وإطار س 

األمم املتحدة العاملي الثالث املعين ابحلد من مؤمتر ، الذي اعتمد يف 2030-2015للفرتة  من خماطر الكوارث
وقرار اجلمعية ؛ واتفاق ابريس املعتمد مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ خماطر الكوارث

اخلطة احلضرية ، 70/256وقرار اجلمعية العامة إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرين؛ ، 71/1العامة 
 .ملؤمتر األمم املتحدة املعين ابإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة )املوئل الثالث(والوثيقة اخلتامية  ،اجلديدة

توطنات البشرية )موئل األمم املتحدة( للفرتة ويركز مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية لربانمج األمم املتحدة للمس -2
ذ تلك اخلطط اإلمنائية العاملية، وال سيما التعهد التزام موئل األمم املتحدة وإسهامه يف تنفيعلى  2020-2025

موئل األمم املتحدة، من  ويسعىبعدم ترك أي أحد خلف الركب.  2030الوارد يف خطة التنمية املستدامة لعام 
النهوض  إىلداخل منظومة األمم املتحدة،  ةواالتصالي ةره التنسيقيادو أعياري والتنفيذي، فضاًل عن خالل عمله امل

 ابلتوسع احلضري املستدام بوصفه قوة دافعة للتنمية والسالم، من أجل حتسني الظروف املعيشية للجميع.
املتحدة، الذي  ويربط مشروع اخلطة االسرتاتيجية موئل األمم املتحدة بربانمج إصالح األمم -3

ثالثية العمل اإلنساين والتنمية بشدة على إصالح هيكل السالم واألمن، مبا يف ذلك الرتكيز ‘ 1’يشمل 
إصالح املنظومة اإلمنائية، وال سيما نظام املنسقني املقيمني املعدَّل وحتويل الرتكيز إىل زايدة تكامل ‘ 2’والسالم؛ 

اإلصالح اإلداري، مع التشديد على ضرورة حتقيق االتساق ‘ 3’ اإلجراءات املتخذة على الصعيد القطري؛
لسرعة واملساءلة على الصعيد التنظيمي، مع توضيح القيمة املتصورة الفريدة ملوئل األمم والشفافية والكفاءة وا

 املتحدة داخل منظومة األمم املتحدة.
وضوح العالقة بني التوسع احلضري املستدام ويهيئ مشروع اخلطة االسرتاتيجية سياقاً قوايً للتغيري، ويبنّي ب -4

نطاقاً. وهو يركز على حتقيق آاثر ونتائج إجيابية للفئات املتخلفة عن الركب امة األعم األوسع ومفهوم التنمية املستد
يف الوقت احلايل، مبا يف ذلك النساء والشباب يف املدن واملستوطنات البشرية األخرى. وال سبيل إال من خالل 

لتصدي بفعالية للمشاكل اسرتاتيجية حتولية واضحة وإقامة الشراكات واألخذ برؤية جديدة ومبتكرة للتنمية، ل تطبيق
اإلمنائية املستمرة واجلديدة، مبا يشمل الفقر املدقع، وعدم املساواة االجتماعية واالقتصادية، واألحياء الفقرية، 

نوع اجلنس، واألزمات اإلنسانية والنزاعات وتلوث اهلواء  واإلقصاء االجتماعي والتهميش، والتمييز القائم على
الت البطالة، واليت ترتكز مجيعها على حنو متزايد يف املناطق احلضرية. ومن شأن األخذ وتغري املناخ وارتفاع معد

ع شرائح بنهج كلي إزاء العامل اآلخذ يف التوسع احلضري، يربط بني املدن واملستوطنات البشرية األخرى ويراعي مجي
 اجملتمع، أن يساعد على تعزيز احللول املستدامة لصاحل اجلميع.

اخلطة االسرتاتيجية رؤية ومهمة معدلتني وتوجهًا أوضح. ويقرتح موئل األمم املتحدة  ويعرض مشروع -5
إىل خدمة الدول األعضاء واحلكومات دون الوطنية واحمللية وغريها من اجلهات الفاعلة احلضرية الرئيسية، سعيًا 

 ، على النحو التايل:“جماالت للتغيري” أو حتقيق أربعة أهداف متكاملة متعاضدة
 حلد من عدم املساواة املكانية والفقر يف اجملتمعات احمللية عرب السلسلة احلضرية الريفية؛ا )أ(

 تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق؛ )ب(
 تعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة احلضرية؛ ()ج
 العمل بفعالية على منع حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا. )د(



HSP/HA/1/7 

5 

ويتوقف حتقيق النتائج املذكورة أعاله بصورة شاملة للجميع على دمج أبعاد اإلدماج االجتماعي اليت  -6
)حقوق  بشأن بعد اإلدماج االجتماعي واجملاالت املواضيعية الشاملة دال أدانه-اثنياً جتري مناقشتها يف الفرع 

عاقة(، كما يتوقف على الدعم بواسطة عدد اجلنسانية؛ واألطفال والشباب وكبار السن؛ واإل ان؛ واملسائلاإلنس
من حمركات التغيري وعوامل متكني األداء املؤسسي احملددة. ولن يتسىن حتقيق التغيري التحويلي إال عن طريق إحداث 

هذه احلقيقة، وهو يقرتح، مبا يتماشى مع دوره كمركز  حتول يف النموذج الفكري. ويدرك موئل األمم املتحدة متاماً 
 جمال التنمية احلضرية املستدامة واملستوطنات البشرية، إطاراً واضحاً سيمكنه من حتقيق ذلك التغيري من تنسيق يف

 خالل اإلجراءات التالية:
 موئل األمم املتحدة بوصفه مركزاً للتفوق واالبتكار؛ إعادة ترسيخ مكانة )أ(

 لتوسع احلضري على الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛جتاهات امراعاة ا )ب(
كيز على احللول املعدلة مبا يالئم السياق، مع مراعاة تنوع األحوال الكائنة يف خمتلف اجملتمعات الرت  )ج(

 احمللية والبلدان؛
ع االستفادة من الشراكات مع احلكومات احمللية واإلقليمية، وكياانت األمم املتحدة الشقيقة والقطا  )د(

 لحة؛اجلهات الفاعلة اإلمنائية واجلهات صاحبة املصسائر اخلاص و 
تعزيز التنفيذ املتكامل بشكل كبري من خالل زايدة فعالية التعاون بني مكاتب االتصال واملكاتب  )ه(

 .ه الرئيسيومقر التابعة ملوئل األمم املتحدة اإلقليمية واملكاتب القطرية 
ر السن واألشخاص ذوي حملددة للنساء واألطفال والشباب وكباويعرتف موئل األمم املتحدة ابحلقوق ا -7
عاقة، ويستهدف إعماهلا من خالل كل جمال من جماالت التغيري. ولتحقيق ذلك، ترتكز مجيع األعمال اليت اإل

يضطلع هبا موئل األمم املتحدة على هنج قائم على حقوق اإلنسان، يضمن استهداف أشد الفئات ختلفًا عن 
 .الركب أوالً 

االنتهاء من وضع اللمسات األخرية عليها،  وإضافة إىل ذلك، سيتطلب تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية، مبجرد -8
إجراء تغيري تنظيمي واألخذ بنموذج جديد لالستدامة املالية لضمان تناسب املوارد املتاحة ملوئل األمم املتحدة مع 

 الوالايت املسندة إليه والدور الذي يؤديه.
 ملتحدة بوصفه مركزاا للتفوق واالبتكارألمم اموئل ا -ألف

عيد مشروع اخلطة االسرتاتيجية ترسيخ مكانة موئل األمم املتحدة بوصفه كياانً عاملياً رئيسياً ومركزاً للتمّيز ي -9
رائداً ”واالبتكار. ويف هذا الصدد، يعكف موئل األمم املتحدة على الرتكيز جمدداً على مكانته املتخصصة بوصفه 

تتعلق بعمله، لريسم بذلك مالمح اخلطاب العاملي وجدول  والربانمج الذي يُلَجأ إليه بشأن أي مسائل“ رللفك
أعماله يف جمال التنمية احلضرية املستدامة، ويدفع املناقشات السياسية، ويولّ د املعارف املتخّصصة واملتطورة، ويضع 

سات الالزمة ع فة يف تبادل املعارف واخلربات وأفضل املمار القواعد واملبادئ واملعايري التقنية، ويعمل كأداة مضا
للتعامل الصحيح فيما يتعلق ابملدن واملستوطنات البشرية األخرى. وموئل األمم املتحدة مؤهل وجمهز، بشكل 

 استثنائي، من خالل عمله ابلتعاون مع املؤسسات البحثية، للقيام بذلك الدور.
مم املتحدة اإلمنائية ح منظومة األد ترسيخ وضع املنظمة يف إطار إصالوالرتكيز على العمل املعياري يعي -10

ابلتأكيد على قيمته الفريدة وإظهار استعداده لإلسهام بطريقة هادفة يف حتديد املشاكل والتحدايت والفرص على 
 الصعيدين الوطين واإلقليمي.
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حلول مستدامة من خالل املشاريع العملية ويدعو املوئل أيضاً، بوصفه مركزاً للتمّيز واالبتكار، إىل إجياد  -11
يبية والرائدة واملبتكرة اليت ميكن تكييفها وتوسيع نطاقها بواسطة البلدان والشركاء اآلخرين، مع احلرص على التجر 

املعياري. أن تُنري النتائج املعيارية السبيل أمام احللول التنفيذية التحويلية وأن تؤثّر العمليات امليدانية بدورها يف العمل 
يهم السلطات احمللية ومقررو السياسات، لقيادة عملية تنفيذ احللول ومن خالل حفز شبكات الشركاء، مبن ف

املتطّورة على نطاق واسع، سيكون موئل األمم املتحدة قادراً على إحداث تغيري حتويلي لصاحل ماليني الناس على 
 ن خلف الركب.الصعيد العاملي، مبا يضمن عدم ترك أي أحد وأي مكا

 العاملية: التحدايت والفرص يف عامل تتسارع فيه وترية التوسع احلضرياالجتاهات  -ابء
شكل التحّضر أحد التوجهات العاملية الكاسحة يف هذا الزمان اليت ال ميكن وقفها وال عكس مسارها. ي -12

احلضرية. وستشهد املناطق  عامًا من اآلن، سيعيش ثلثا سكان العامل على األرجح يف املناطق 30ففي غضون 
يف املائة من النمو احلضري  90قل منوًا مثل شرق آسيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى نسبة األ

وذلك بوترية سريعة ويف أوضاع يشتد فيها ضيق القدرات واملوارد وتشتد فيها صعوبة التحدايت اإلمنائية. والتوسع 
تخطيط، مما يغذي النمو املستمر للمستوطنات امل يتسم إىل حد كبري بعدم الاحلضري يف تلك األجزاء من الع

العشوائية أو األحياء الفقرية. ويشكل الزحف احلضري العشوائي غري املخطط وغري املنظم والالمساواة شواغل 
ادت نسبة عاملية، داخل املدن وفيما بني األقاليم على حد سواء. وعلى مدى السنوات العشرين املاضية، ازد

يف املائة من مدن العامل. وعلى الرغم من أن العامل أحرز تقدماً كبريًا يف احلد من الفقر  75التفاوت يف أكثر من 
، فإن الالمساواة تتزايد يف مدن العامل النامي واملتقدم النمو على حد سواء. ويف الوقت الراهن، 2000منذ عام 

عاماً؛ واستأثرت نسبة الواحد يف  30ا منذ غالبية البلدان أعلى مستوى هلتبلغ الفجوة بني األغنياء والفقراء يف 
ويف البلدان النامية،  .(1) يف املائة األشد فقراً  50املائة األعلى دخالً يف العامل على ضعف هذا النمو مقارنة بـنسبة الـ 

وعدم ون شخص، املظهر املادي للفقر جتسد األحياء الفقرية واملستوطنات العشوائية اليت تستوعب حالياً قرابة بلي
بليون شخص يف مجيع أحناء العامل مازالوا يفتقرون إىل  2.3، كان حوايل 2015املساواة يف احلضر. ويف عام 

بليون شخص إىل إمكانية احلصول على مياه الشرب  2.1، فيما يفتقر (2)خدمات الصرف الصحي األساسية
. وعالوة (4)يف املائة 35م ملعاجلة مياه الصرف عن نظ دان النامية اليت توجد هبا. وتقل نسبة املدن يف البل(3)النظيفة

بال ضمان للحيازة يف  (5)بليون شخص يف العامل يف مساكن غري الئقة 1.6على ذلك، يعيش يف الوقت الراهن 
 أحيان كثرية. 

بما هو مبني ابلتفصيل يف ويتضح جبالء أن تغري املناخ واحٌد من أكرب التحدايت اليت تواجه املدن، حس -13
يف املائة  70يف املائة من استهالك الطاقة وتولد ما يصل إىل  80و 60ق ابريس. وتستأثر املدن مبا يرتاوح بني اتفا

من انبعااثت غازات االحتباس احلراري اليت يسببها اإلنسان، وذلك ابلدرجة األوىل من خالل استهالك الوقود 
                                                 

 ./https://wir2018.wid.world متاح على الرابط: (.2018تقرير الالمساواة يف العامل ) ( 1)
 :Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene(. 2017منظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العاملية )  (2)

2017 update and SDG baselines  2017)التقدم احملرز يف جماالت مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية: حتديث لعام 
 ة(.التنمية املستداموخطوط أساس أهداف 

 املرجع نفسه.  (3)
 املرجع نفسه.  (4)

على الرابط:  ، متاحة2017تشرين األول/أكتوبر  2، نشرة صحفية ملوئل األمم املتحدة  ( 5)
https://news.un.org/en/story/2017/10/567552-affordable-housing-key-development-and-social-equality-un-says-

world-habitat. 

https://wir2018.wid.world/
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ري املناخ حدوث أتثري كبري على تقدم التنمية البشرية قة والنقل. وتتوقع إسقاطات تغاألحفوري ألغراض توفري الطا
يف العقود القليلة املقبلة. ويلزم اختاذ إجراءات فورية وجذرية لتحويل النظم احلضرية حىت تسهم يف إبقاء االحرتار 

ناطق احلضرية أيضًا خماطر . وتستوعب امل2030درجة مئوية قبل حلول عام  1.5العاملي عند مستوى أقل من 
 3اخية كبرية وجيب أن تكون مستعدة لتحمل الظروف املناخية القاسية لالحرتار العاملي، واملتوقع حالياً مبقدار من

 درجات مئوية. 4إىل 
ويتسبب أيضاً النموذج االقتصادي احلايل لالستثمار واالستهالك والنمو يف دفع االستخراج االستغاليل  -14

نمية احلضرية على حنو متزايد تشغل األراضي اليت كانت تستخدم يعية لكوكب األرض. وأصبحت التلألصول الطب
يف السابق ألغراض األنشطة احلرجية أو إنتاج الغذاء، ويف الوقت نفسه يتزايد طلب السكان أبعدادهم املتنامية 

ي بعد مرحلة ئة. ومل يـَُجْز التوسع احلضر على املنتجات مثل الغذاء ومواد األخشاب والكتلة األحيائية ألغراض التدف
التحول الكامل بعيداً عن الطاقة اليت تعمل ابلوقود األحفوري، مما يؤدى إىل تلوث اهلواء على نطاق واسع، ويضر 
بصحة الفئات الضعيفة، وال سيما األطفال وكبار السن. ومازال التحول إىل اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وأكثر 

 دة.خدام املوارد يف مراحله الوليكفاءة يف است
وتضيف اهلجرة املزيد من التعقيد إىل القضااي اليت تواجه املدن واملستوطنات البشرية األخرى. ويوجد  -15

. وهذا يعين أن كل سابع شخص (6)مليون مهاجر دويل على مستوى العامل 442مليون مهاجر داخلي و 763
املناطق احلضرية. وحيتاج الالجئون واملشردون داخليًا ء املهاجرين يف يف العامل من املهاجرين. وتوجد غالبية هؤال

مليون  40مليون الجئ و 25,4حتديداً إىل اهتمام خاص يف السياق العام للتوسع احلضري املستدام. ويوجد اليوم 
انية، بل شخص من املشردين داخليًا الذين فروا من النزاعات واألزمات، وأغلبهم ال يعيشون يف خميمات إنس

 .(7)املأوى يف املدن يلتمسون
ومازال التمييز القائم على أساس نوع اجلنس مستمرًا يف أحناء كثرية من العامل، وأصبحت التحدايت  -16

املرتبطة ابألطفال والشباب وكبار السن يف تزايد. ومع تزايد معدالت أتنيث الفقر اليت يشهدها العامل، تشكل 
ضيق فرص املهارات احملدودة و املدن، وهن يعانني أكثر من غريهن من  ة غري الرمسية يفالنساء نسبة كبرية من العمال

 الوصول إىل أماكن العمل اآلمنة وإمكانية احلصول على التعليم واملهارات واملوارد والتكنولوجيا.
ناطق الريفية وأصبح الفقر واألزمات اإلنسانية والنزاعات أكثر فأكثر من الظواهر احلضرية. وال تستفيد امل -17
 النمو العام، مما يغذي اهلجرة املستمرة من الريف إىل احلضر.من 
وإمجاالً، تنطوي التحدايت اليت يطرحها النموذج احلايل للتوسع احلضري على تداعيات عاملية قد تعيق  -18

 حتقيق أهداف التنمية املستدامة إن مل تُعاََل بطريقة مناسبة.
ة ال تتكرر للتغيري على مجيع املستوايت وجلميع لتوسع احلضري فرصوعلى الرغم من التحدايت، يتيح ا -19

أنواع املستوطنات البشرية، من اجملتمعات احمللية الريفية الصغرية والقرى وبلدات األسواق إىل املدن املتوسطة احلجم 
ايب على التنمية واملدن الكربى الضخمة. وتبني األحباث حاليًا أن التوسع احلضري قد يكون له أثر حتفيزي إجي

وميكنه أن يوفر ظروفاً معيشية حمسنة لفائدة الفئات األكثر ختلفاً عن الركب. ومع تبين مبادئ االقتصاد الدائري، 
                                                 

متاحة  .)صحيفة وقائع االجتاهات العاملية للهجرة( Global Migration Trends Factsheet(، 2017املنظمة الدولية للهجرة ) ( 6)
 .http://gmdac.iom.int/global-migration-trends-factsheetعلى الرابط التايل: 

ى الرابط: متاحة عل .2018حزيران/يونيه  19، فوضية شؤون الالجئنيمل نشرة صحفية ( 7)
https://www.unhcr.org/afr/news/stories/2018/6/5b222c494/forced-displacement-record-685-million.html. 

https://www.unhcr.org/afr/news/stories/2018/6/5b222c494/forced-displacement-record-685-million.html
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تستطيع املدن والبلدات أن تساعد يف الدفع خبطة التنمية املستدامة يف جماالت التغيري االجتماعي والثقايف ومحاية 
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، كأدوات  80تسهم بنحو عمل املدن، اليت البيئة والنمو االقتصادي. وت

حتفيز تدفع االبتكار واالستهالك واالستثمار، مما جيعلها قوة إجيابية ملعاجلة القضااي املتعلقة ابلفقر واإلقصاء 
ما األهم من ذلك فهو أشكال األزمات. أاالجتماعي والتفاوت املكاين واالزدهار املشرتك واملناخ والبيئة وخمتلف 

التحول احلضري املستدام الذي يتيح فرصة للعمل مع مجيع اجلهات الفاعلة واجملتمعات احمللية أبنواعها، وال سيما 
 تلك املستبعدة عادة من هذه العمليات.

ة. التنمية املستداموستوفر عملية تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية مسارات لتسريع ذلك التحول حنو حتقيق أهداف  -20
من أهداف التنمية  11فتشييد املدن ابلشكل السليم، الذي هو اهلدف األمسى للخطة احلضرية اجلديدة واهلدف 

سيجعل من  ،جعل املدن واملستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة املستدامة،
ملموس يف املساواة بني اجلنسني وإشراك الشباب. خرى وحتقيق تقدم األسهل بلوغ األهداف والغاايت اإلمنائية األ

إال أن ذلك سيتطلب أن يتوفّر يف البلدان يف كل مرحلة من مراحل التنمية، االبتكار ورأس املال البشري واملايل 
 واجلهود املتضافرة على املستوايت احمللي والوطين واإلقليمي والعاملي.

 من أجل حتقيق التغيري ‘‘للحلول متعهداا ’’ يصبح األمم املتحدة موئل -جيم
 -ظى موئل األمم املتحدة، برتكيزه املوجه إىل حتقيق أهدافه أو جماالته األربعة املرتابطة واملتعاضدة للتغيريحي -21

ية؛ وهي معاجلة التفاوت املكاين والفقر؛ وحتقيق الرخاء املشرتك؛ واختاذ اإلجراءات املتعلقة ابملناخ والبيئة احلضر 
بوضع يؤهله جيدًا ملساعدة املدن والبلدان على مواجهة حىت أصعب حتدايت  -ات والتصدي هلا ومنع األزم

التوسع احلضري، واالستفادة من الفرص اليت يتيحها التوسع احلضري لبلوغ أقصى قدر من اإلسهامات اإلجيابية 
أعمال التنمية احلضرية العاملية من تحدة يف جدول يف التنمية املستدامة الشاملة. وُتستَمد مسامهة موئل األمم امل

معارفه وخرباته وقدرته على توفري حلول حضرية مبتكرة قائمة على األدلة، املعيارية والتنفيذية على حد سواء. وما 
قدرة يتحلى به موئل األمم املتحدة من صالحية جلمع األطراف املعنية وقدرة على التأثري يف التغيري الطويل األجل و 

 الشراكات، مجيعها عوامل تسهم يف قيمته املضافة وقدراته التنفيذية. على تعزيز
ويطبق موئل األمم املتحدة، مرتكزًا على قيمه األساسية املتمثلة يف التفوق والكفاءة واملساءلة والتعاون  -22

يف املدن  لناجحة بفعاليةوالتأثري، ثقافًة موجهة حنو احللول تستند إىل عقود من اخلربة وفهم أساليب العمل ا
واملستوطنات البشرية. وهذا يعين االنتقال من هنج يركز على املشاريع إىل ثقافة أوسع لدعم املدن والبلدان يف تقدمي 

ومن خربة  هرباحلول منظمة ومتكيفة حمليًا ومتكاملة عرب األهداف األربعة، تطبّ ق وتعزز املعارف املكتسبة من جت
 رتام وإعمال حقوق املرأة والشباب والفئات املهمشة.ه احللول يف احاآلخرين. وستسهم هذ

منظومة ويف هذا السياق، ينفذ موئل األمم املتحدة النهج القائم على حقوق اإلنسان املتبع على نطاق  -23
التعاون ، مما يعين أن مجيع الربامج ينبغي أن تعزز إعمال حقوق اإلنسان، وأن تُنفَّذ مجيع أنشطة (8)األمم املتحدة

ة مبا يتماشى مع معايري ومبادئ حقوق اإلنسان، وأن يسهم التعاون اإلمنائي يف قدرة اجلهات املسؤولة على والربجم
 الوفاء ابلتزاماهتا وقدرة أصحاب احلقوق على املطالبة حبقوقهم.

                                                 
(8) “The Human Rights-Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding among 

UN Agencies.  
-https://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a  متاح على الرابط:

common-understanding-among-un-agencies النهج القائم على حقوق اإلنسان إزاء التعاون اإلمنائي: بلوغ فهم مشرتك على( .
 نطاق وكاالت األمم املتحدة(.

https://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
https://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
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 االستفادة من الشراكات -دال
إحراز البلدان تقدماً كبرياً يع أن تضمن ن األمهية مبكان التأكيد على أن أي مؤسسة مبفردها ال تستطم -24

يف حتقيق خطط التنمية احلضرية العاملية. وابملثل، ال توجد منظمة واحدة ميكنها أن تضمن قيام املدن إبنشاء طريق 
فعال لالزدهار والتنمية املستدامة. وسيدعو موئل األمم املتحدة، يف إطار دوره كمركز تنسيق، مجيع اجلهات الفاعلة 

يف جمال التنمية، مبا يف ذلك احلكومات احمللية واإلقليمية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص اب املصلحة وأصح
 واألوساط األكادميية على مجيع املستوايت، إىل العمل معاً ملساعدته يف تنفيذ خطته االسرتاتيجية املقبلة.

املتحدة يف خمتلف موئل األمم وقد شهد العقد املاضي طفرة هائلة يف مشاركة أصحاب املصلحة مع  -25
جماالت التنمية، مبا يشمل جهود موئل األمم املتحدة الفعالة الرامية إىل ضمان وجود مستوايت عالية من مشاركة 
أصحاب املصلحة يف مؤمتر املوئل الثالث وتزايد مستوايت املشاركة يف املنتدايت احلضرية العاملية. وتعزيزًا هلذا 

 -حمركاته الدافعة للتغيري -مستقباًل مع أهداف موئل األمم املتحدة األربعة  مة الشراكاتاالجتاه، ستجري مواء
وأبعاد اإلدماج االجتماعي اليت يعتمدها، وستجري إدارة تلك الشراكات إدارة جيدة وفعالة. ويف بعض الشراكات، 

اليت يقودها آخرون، إىل اجلهود سيتوىل موئل األمم املتحدة زمام القيادة؛ ويف حاالت أخرى، سيجلب خرباته 
حيث يقدم الدعم ويضيف قيمة. ومت الرتكيز ابلفعل على العالقات مع سائر كياانت األمم املتحدة على املستوى 
القطري واإلقليمي والعاملي، مبا يف ذلك اللجان االقتصادية اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة. وهذه جهات شريكة 

اء واملدن واحلكومات احمللية واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واجلهات األخرى الدول األعضرئيسية يف التواصل مع 
صاحبة املصلحة يف املناطق احلضرية اليت تعمل من أجل التنفيذ واملتابعة الفعالني للخطة احلضرية اجلديدة واألبعاد 

 كل منطقة.  يف 2030عام احلضرية واملتعلقة ابملستوطنات البشرية يف خطة التنمية املستدامة ل
وسيواصل موئل األمم املتحدة توسيع نطاق تعاونه مع املصارف اإلمنائية الدولية واإلقليمية لكفالة اتساق  -26

الدعم يف جمال السياسات العامة، ومواءمة االستثمارات احلضرية الواسعة النطاق مع مبادئ التوسع احلضري 
اون مع القطاع اخلاص لزايدة االستثمار يف التوسع احلضري نظر يف التعاملستدام؛ ويلزم بذل جهود هامة إلعادة ال

 املستدام وتعزيز مناذج التنمية األكثر مالءمة.
وسيواصل موئل األمم املتحدة تعزيز تعاونه مع اجملتمعات احمللية بوضع الفئات األكثر ختلفًا عن الركب  -27

تعاون الوثيق مع العاملني يف القطاع غري الرمسي من خالل ال حالياً يف صميم عمله، واالستفادة من اخلربات احمللية
وسكان األحياء الفقرية واألشخاص ذوي اإلعاقة والنساء الاليت يعشن يف فقر يف املراكز الريفية واحلضرية على 

قودها حد سواء. وسيعمل موئل األمم املتحدة على زايدة تعاونه مع اجلماعات النسائية الشعبية واملنظمات اليت ي
 ب لضمان استفادة مجيع شرائح اجملتمع من عمله.الشبا
دور موئل األمم املتحدة بوصفه مركز التنسيق  2025-2020ويعضد مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  -28

من أجل تسريع التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية  (9)يف جمال التنمية احلضرية املستدامة واملستوطنات البشرية
األبعاد احلضرية ألهداف التنمية املستدامة. ويف هذا الصدد، سيبين موئل األمم املتحدة هنجاً يدة لتحقيق اجلد

 مبتكرة من أجل حتقيق ما يلي:
وضع وتنفيذ اسرتاتيجية وإطار تعاوين فيما يتعلق ابلتوسع احلضري املستدام على نطاق منظومة  )أ(

 األمم املتحدة؛
                                                 

، أشارت احلكومات إىل أمهية دور موئل األمم املتحدة كمركز تنسيق لتطوير التوسع احلضري املستدام كيتويف إعالن    (9)
 واملستوطنات البشرية، مبا يف ذلك يف تنفيذ ومتابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.
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مجيع اجلهات الفاعلة، مبا  إسهام كفالةاحلضرية اجلديدة، و اخلطة تنسيق عملية متابعة واستعراض  )ب(
يف ذلك احلكومات احمللية واإلقليمية والوطنية واملؤسسات األكادميية ووكاالت األمم املتحدة واجملتمع املدين والقطاع 

 اخلاص ودوائر املستفيدين الرئيسية األخرى؛
الدول األعضاء من أجل حتقيق األبعاد قدرات وضع ونشر التوجيهات القائمة على األدلة ودعم  (ج)

 احلضرية يف جداول األعمال العاملية، ابالستناد إىل إطار عمل موئل األمم املتحدة لتنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة؛
دعم تعميم التنمية احلضرية املستدامة يف أطر التنمية العاملية، وإضفاء الطابع احمللي على أهداف  )د(

 .املعنيةالل تعبئة مجيع اجلهات الفاعلة ة من خالتنمية املستدام
 والتغيري التنظيمي إعادة ترسيخ املكانةتوحيد أداء موئل األمم املتحدة:  -هاء

وئل األمم املتحدة أكثر من جمرد جمموعة من مكاتب االتصال واملكاتب القطرية واإلقليمية. فهو مؤسسة م -29
اخلطة اإلسرتاتيجية اجلديدة والتغيريات التنظيمية املصاحبة هلا إىل ف عاملية تعاونية ذات والية واحدة موحدة. وهتد

ضمان عمل مجيع الوحدات التنظيمية ملوئل األمم املتحدة بطريقة متكاملة متاماً. وينصب الرتكيز على حتقيق أقصى 
، واالستفادة من اءقدر من التفاعل بني العمل املعياري والتنفيذي، على الصعيدين اإلقليمي والعاملي على حد سو 

التغيري عرب جماالت التغيري األربعة املرتابطة هبدف إحداث أتثري مباشر على من هم يف أشد احلاجة إليه. وستتوافق 
متاماً االسرتاتيجيات اإلقليمية والربامج القطرية، يف سياق تلبيتها لالحتياجات واملطالب امللموسة للدول األعضاء، 

 مة للخطة االسرتاتيجية.عامع األهداف والغاايت ال
وسريكز موئل األمم املتحدة على جماالت اخلربة اليت يتمتع فيها أبكرب ميزة نسبية بصفته رائداً فكرايً ومركزاً  -30

للتفوق. يف الوقت نفسه، سيعمل مبثابة حمفز لتوفري حلول التنمية احلضرية واملستوطنات البشرية املتكاملة املتعددة 
لقطاعات ألصحاب املصلحة املتعددين، ابالستفادة من أعمال اآلخرين والربط بني األهداف ا املستوايت املتعددة

 والغاايت على نطاق أهداف التنمية املستدامة.
وسيقوم موئل األمم املتحدة بتعديل ترتيباته التنظيمية ليجسد التنوع اإلقليمي يف اجتاهات التوسع احلضري  -31

ترشيد منظومة األمم املتحدة اإلمنائية واإلصالح الواسع النطاق الذي د وحتدايته، وسيحاذي أنشطته مع جهو 
د طبيعة الدعم الذي يقدمه موئل األمم املتحدة بتنوع التحدايت املرتبطة  شهدته يف اآلونة األخرية. وستسرتش 

 ابلتوسع احلضري واملتطلبات والقدرات اخلاصة بكل بلد.
ه من تنفيذ املشاريع إىل هدف أعم يتمثل يف توسيع نطاق يز ولكي يوسع موئل األمم املتحدة نطاق ترك -32

عمله وزايدة التأثري على املدى الطويل، فإنه حيتاج إىل أن يصبح أكثر انفتاحًا على اخلارج، مع الرتكيز بشكل 
 أقوى على الشراكات والتأثري االسرتاتيجي على أعمال اآلخرين من خالل أنشطة الدعوة القائمة على املعرفة.

إصالح اإلجراءات والنظم الداخلية،  ‘‘توحيد أداء موئل األمم املتحدة’’ الوة على ذلك، تستلزم مبادرةوع -33
وحتسني عملية امليزانية الداخلية وتعزيز إدارة املوارد البشرية، على النحو املبني أدانه يف الفرع املتعلق بعوامل متكني 

يضًا إىل ضمان تقدمي الربامج واخلدمات بطريقة تتسم ابلكفاءة أ األداء التنظيمي. وستحتاج التغيريات التنظيمية
 والفعالية قائمة على األدلة، وتتيح التعلم املستمر على الصعيد العاملي.

ويعرتف مشروع اخلطة اإلسرتاتيجية أبن أحد التحدايت املؤسسية اهلامة ملوئل األمم املتحدة هو ضمان  -34
دامة ومتناسبة مع أدواره ومسؤولياته. وهذا يتطلب إطاراً جديداً لالستدامة ستأن تكون موارده قابلة للتنبؤ هبا وم
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املالية يؤدي إىل زايدة اإليرادات وخفض النفقات غري الكفؤة ويبىن القدرة املالية ويوائم املوارد مع األهداف األربعة. 
 ومن شأن األخذ بنموذج جديد لألعمال أن يدعم اخلطة االسرتاتيجية.

 ختيارات االسرتاتيجيةاال -اثنياا 
 رؤية جريئة ومهمة موجهة اهلدف -ألف

نوعية حياة أفضل للجميع يف عامل آخذ يف التوسع ”تسم رؤية موئل األمم املتحدة بتحقيق ت -35
ابجلرأة والطموح؛ وهي رؤية تتحدى موئل األمم املتحدة وشركاءه أن يعززوا اجلهود املبذولة على الصعيد “ احلضري

الرامية إىل التصدي لتحدايت التوسع احلضري. وهي جتسد مثااًل تطلعيًا واحتياجًا حقيقياً، على  يلالوطين والدو 
حد سواء. ويرى موئل األمم املتحدة أن التوسع احلضري عملية ميكن أن حتول األقاليم، وتربط املستوطنات البشرية 

ات األسواق الصغرية واملدن املتوسطة احلجم لدعرب سلسلة التواصل بني املناطق احلضرية والريفية، مبا يف ذلك ب
واملراكز احلضرية الرئيسية، وتكفل احلصول على السكن املالئم وامليسور التكلفة واخلدمات األساسية واهلياكل 
األساسية للجميع. وسيعمل موئل األمم املتحدة على تعزيز التوسع احلضري كقوة حتويلية إجيابية للناس واجملتمعات 

 مما حيد من عدم املساواة والتمييز والفقر. ة،احمللي
موئل األمم املتحدة يشجع التغيري التحويلي يف املدن ’’وبيان مهمة موئل األمم املتحدة هو أن  -36

واملستوطنات البشرية من خالل املعرفة وتقدمي املشورة يف جمال السياسات واملساعدة التقنية والعمل التعاوين حىت 
 .‘‘مكان خلف الركبي ال ُيرتك أي أحد وأ

وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، ما برح موئل األمم املتحدة يعمل على حتسني هنجه لدمج العمل  -37
واألدلة القوية املتزايدة على  2019-2014املعياري والتنفيذي اسرتاتيجياً، بناًء على خطته االسرتاتيجية للفرتة 

املعجلة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد اعتمد هنجًا أكثر ر أن التوسع احلضري املستدام هو أحد العناص
اتسامًا ابلطابع االسرتاتيجي والتكاملي يف معاجلة التحدايت والفرص اليت تطرحها املدن واملستوطنات البشرية 

يضاً أ األخرى يف القرن احلادي والعشرين. ويعرب بيان مهمته عن هذا التحول يف النموذج الفكري. وهو جيسد
 األدوار الرئيسية األربعة للمنظمة، اليت ميكن إجيازها على النحو التايل: الفكر؛ والعمل؛ والتبادل؛ واملشاركة.

الفكر: العمل املعياري، مبا يشمل األشكال املختلفة لبناء املعرفة والبحوث الرائدة وبناء القدرات، ميّكن  -38
لقواعد واملبادئ وتبادل املمارسات اجليدة ورصد التقدم العاملي ودعم ا موئَل األمم املتحدة من وضع املعايري واقرتاح

األجهزة دون الوطنية والوطنية واإلقليمية واألجهزة احلكومية الدولية يف صياغتها للسياسات املتعلقة ابملدن املستدامة 
 واملستوطنات البشرية األخرى.

التقنية، ابالستفادة من اخلربة الفريدة ملوئل  اعدةاملسالعمل: يتخذ العمل التنفيذي أشكااًل خمتلفة من  -39
األمم املتحدة يف جمال التوسع احلضري املستدام والتصدي لألزمات. ويستعني موئل األمم املتحدة بعنصر التعاون 
التقين املتخصص للغاية لديه يف تنفيذ مشاريع املستوطنات البشرية، بغرض توفري دعم ذي قيمة مضافة ومصمم 

 ئم الدول األعضاء يف تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات وأفضل املمارسات والقواعد واملعايري.ليال يصاً خص
التبادل: سيقوم موئل األمم املتحدة، يف إطار دوره كعامل حمفز ومركز للتنسيق، ومن خالل أنشطة الدعوة  -40

وين على مجيع املستوايت لتشجيع التغيري لتعامل اواالتصال والتوعية، بتعبئة الدعم العام والسياسي واملايل وزايدة الع
النوعي يف خطط التنمية الوطنية وأطر السياسات وممارسات التنمية وخيارات االستثمار من أجل حتقيق التنمية 

 احلضرية املستدامة على املستوى احمللي والوطين والعاملي.
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ضري، سيحتاج موئل األمم احل توسعاملشاركة: من أجل حتقيق نتائج دائمة يف التصدي لتحدايت ال -41
املتحدة إىل العمل بشكل تعاوين مع العديد من الشركاء، ابالستفادة من املوارد املتعددة. وسُيدَعم تنفيذ اخلطة 

، ‘‘أطر التنفيذ التعاوين لألمم املتحدة واجلهات صاحبة املصلحة’’بواسطة  2025-2020االسرتاتيجية للفرتة 
حدة تلبيًة للحاجة إىل العمل داخل منظومة األمم املتحدة األوسع نطاقاً ابتباع املتمم وهي وثيقة وضعها موئل األ

 هنج أكثر اتساقاً على نطاق املنظومة إزاء التنمية، وهو يعكف حالياً على التشاور بشأهنا مع الدول األعضاء.
 هدف طموح -ابء

ل األمم املتحدة ومهمته، يف موئ رؤيةتمثل اهلدف العام ملشروع اخلطة االسرتاتيجية، املستوحى من ي -42
 النهوض ابلتوسع احلضري املستدام بوصفه قوة دافعة للتنمية والسالم، وحتسني الظروف املعيشية للجميع.

؛ “بعدم ترك أي أحد خلف الركب”ويتماشى هذا اهلدف مع مبدأ أهداف التنمية املستدامة القائل  -43
ل املدن واملستوطنات البشرية األخرى شاملة للجميع جعْ  بشأنمن أهداف التنمية املستدامة  11ومع اهلدف 

 وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة؛ ومع املبادئ وااللتزامات الواردة يف اخلطة احلضرية اجلديدة.
وجيسد ذلك اهلدف الطموح أيضًا غرض موئل األمم املتحدة بوضع وتنفيذ برامج متكاملة من أجل  -44

وستتصدر التدخالت الشمولية  ‘‘ابلرتكيز على األشخاص’’نظمة موجهة امل تكونحتقيق أثر أكرب. ولذلك س
وليست القطاعية، والتحولّية وليست اجملزأة، واليت تربط التوسع احلضري واملستوطنات البشرية خبطة التنمية املستدامة 

ام يف إطار إصالحات الع منيوبثالثي األنشطة اإلنسانية والسالم والتنمية، على النحو الذي اقرتحه األ 2030لعام 
 .(10)األمم املتحدة

، أمهية ارتكاز 2019-2014وقد تعلم موئل األمم املتحدة، من واقع تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة  -45
خططه االسرتاتيجية على نظرية قوية للتغيري، وضرورة أن يكون إطار النتائج قوايً حىت يرشد أنشطة الربجمة بفعالية 

 املقررة وإحداث األثر املتوقع.ائج النتحنو حتقيق 
ويف هذا الصدد، اسرتشدت عملية صياغة اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة بقوة بنهج نظرية التغيري، الذي  -46

 يتيح ما يلي:
حتويل الرتكيز االسرتاتيجي من هنج قائم على الوسائل إىل هنج قائم على الغاايت، ومن هنج موجه  )أ(

 ؛النتائج قائم علىحنو العملية إىل هنج 
وأهداف التنمية  2030الربط جبداول األعمال العاملية، وال سيما خطة التنمية املستدامة لعام  )ب(

 املستدامة وخطة عمل أديس أاباب وإطار سنداي واتفاق ابريس وإعالن نيويورك واخلطة احلضرية اجلديدة؛
نبغي هبا تنفيذ جدول ة اليت ي الطريقالتنمية احلضرية املستدامة وإعادة النظر يف سياقإعادة صياغة  )ج(

 أعمال التنمية احلضرية املستدامة؛
 استحداث جمموعة من حمركات التغيري وعوامل متكني األداء التنظيمي؛ )د(
 تعزيز دور أنشطة الدعوة واالتصال للتأثري يف السياسات العامة؛ )ه(
ية واإلقليماحمللية تعزيز دور الشراكات من أجل توسيع نطاق األثر، ال سيما مع احلكومات  )و(

 والدوائر الرئيسية األخرى؛
                                                 

(10)  https://reform.un.org/content/development-reform. 
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 استحداث هنج متسق لالبتكار لدعم عمل موئل األمم املتحدة وشركائه؛ )ز(
تنفيذ دور موئل األمم املتحدة اإلشرايف يف حتديد ورصد املؤشرات احلضرية ألهداف التنمية  ح()

املعين ابلتوسع احلضري املستدام  نسيقالت مركزاملستدامة، ويف دعم متابعة واستعراض اخلطة احلضرية اجلديدة، بوصفه 
 واملستوطنات البشرية.

 جماالت التغيري: االسرتاتيجية والنطاق -جيم
ب على موئل األمم املتحدة، من أجل حتقيق هدفه ابلنهوض ابلتوسع احلضري املستدام، أن حيرز جي -47

اآلخر؛ وتؤثر الكيفية اليت حنقق هبا  زز أحدهااخلة ويعتقدماً يف جماالته األربعة املرتابطة للتغيري. وهذه اجملاالت متد
 نتائج يف جمال منها على اجملاالت األخرى. وفيما يلي جماالت التغيري:

 احلد من التفاوت املكاين والفقر يف اجملتمعات احمللية عرب السلسلة احلضرية الريفية؛ )أ(
 تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق؛ )ب(
 وحتسني البيئة احلضرية؛  املتعلقة ابملناختعزيز اإلجراءات  )ج(
 العمل بفعالية على منع حدوث األزمات احلضرية والتصدي هلا. )د(

وترتكز هذه اجملاالت إىل أبعاد اإلدماج االجتماعي املتمثلة يف حقوق اإلنسان؛ واملسائل اجلنسانية؛  -48
د والتهميش املستمر ضد مييز الطويل األمعى إىل تصحيح التواألطفال والشباب وكبار السن؛ واإلعاقة. وهي تس

هذه الفئات وغريها من اجلماعات املستبعدة. وهي تعزز، يف الوقت نفسه، دور هذه الفئات، ال سيما النساء 
 والشباب، بوصفها عناصر فاعلة رئيسية يف حتقيق التحول االجتماعي.

 جلديدة، وهي كالتايل:التحويلية الثالثة للخطة احلضرية اوهي جتسد أيضاً االلتزامات  -49
 التنمية احلضرية املستدامة من أجل اإلدماج االجتماعي والقضاء على الفقر؛ )أ(

 حتقيق الرخاء احلضري املستدام والشامل للجميع وتوفري الفرص للجميع؛ )ب(
 التنمية احلضرية املستدامة بيئياً واملرنة. )ج(

داف احملددة يف مشروع األمم املتحدة حىت حيقق األه نظرية التغيري الالزمة ملوئل (11)1 وترد يف الشكل -50
 خطته االسرتاتيجية.

وسيجري تتبع األهداف األربعة ونتائجها ابنتظام ابستخدام مؤشرات فعالة )مع وضع خطوط أساس  -51
ية رئيسية يف إطار النتائج وخطة وغاايت لكل عام خالل الفرتة اليت تشملها اخلطة االسرتاتيجية( وأهداف مرحل

 اس األداء.قي
  

                                                 
 انظر املرفق هبذا التقرير لالطالع على النظرية الكاملة للتغيري. ( 11)
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 1الشكل 
 2025-2020نظرية موئل األمم املتحدة للتغيري الواردة يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

 

 املتصلة : احلد من التفاوت املكاين والفقر يف اجملتمعات احمللية عرب السلسلة احلضرية الريفية1جمال التغيري 

سكان احلضر  تناول حقوق اإلنسان األساسية للماليني منال ميكن أن تتحقق التنمية املستدامة دون  -52
لتهميش. وميكن القيام بذلك بطرق شىت، مبا يف ذلك عن يتعرضون لالذين يعيشون يف حالة من الفقر و املهمشني 

صرف الصحي والطاقة احمللية ووسائل طريق زايدة إمكانية احلصول على السكن املالئم ومياه الشرب النظيفة وال
ة والتعليم واألماكن العامة، مع توفري السالمة واألمن بوصفهما عاملني رئيسيني لضمان إجياد يالصحوالرعاية النقل 

املدن واملستوطنات البشرية اليت تتسم ابملساواة ومشول اجلميع حبق. وتستمر الالمساواة أيضًا يف اجملتمعات احمللية 
املتعدد اجلوانب، اإلعاقة يف كثري من األحيان من التمييز  ، حيث تعاين النساء والشباب واألشخاص ذووالفقرية

 مما يؤدي إىل مزيد من التهميش.
ويتقاطع مسارا الفقر والتهميش وغالباً ما يرتكزان يف مواقع حمددة. ويتجلى التفاوت املكاين )الذي يُعرَّف  -53

الناس واحلقوق اليت ميكنهم ممارستها  تصادفوالفرص اليت قد  رباتحمدد( يف خمتلف اخلأبنه تركز احلرمان يف مكان 
. وتؤدي أوجه التفاوت املكاين يف املدن إىل نفسهااملدينة  يفأو عرب السلسلة احلضرية الريفية فيما بني املناطق أو 

يزداد حجم التنوع ة أو الثقافية. وقد إدامة أشكال أخرى من عدم املساواة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسي
 هونوع جنس هاهلجرة وعمر  وضعه من حيثو  هاستناداً إىل اخللفية االجتماعية واالقتصادية للشخص وعرق ،يف ذلك

وقدراته. ويشكل عدم املساواة يف احلصول على األراضي والسكن املالئم وامليسور التكلفة، وفرص العمل، 
، واألماكن العامة، جوانب رئيسية اعية، والقدرة على التنقل ووسائل النقل العامواخلدمات األساسية واالجتم

على مستوايت الفقر وفرص الرتقي. ووفقًا ملنظمة  يؤثرتسم ابلفصل املادي. وهذا يغالبًا ما و كاين للتفاوت امل
أن يكون له أتثري على التعليم  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، فإن العيش يف حي من األحياء احملرومة ميكن
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. (12)ألطفال والكبار على السواء، مما يزيد من تفاقم أوجه عدم املساواة، حىت عرب األجيالللعمل والصحة وفرص ا
وهذا ينطبق على غالبية أهداف التنمية املستدامة والغاايت املرتبطة هبا، حسبما هو موضح يف تقرير األمني العام 

أيضاً اخلطة احلضرية اجلديدة، ابعتبارها  تضمن. وت(13)(2018احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة )عن التقدم 
عاماًل معجاًل لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة، العديد من هذه العناصر، وال سيما احلاجة إىل مكافحة 

 كيف.الفقر وتعزيز الرخاء احلضري واملدن اإليكولوجية القادرة على الت
كاين والقضاء على الفقر، جيب أن يكون النمو وعالوة على ذلك، من أجل احلد من أوجه التفاوت امل -54
. ةاحلضري إصالح املناطقاملواقع و  حتسني أحوالضري املخطط مصحوابً ابلتجديد احلضري الفعال من خالل احل

 بناء شعور ابهلوية واالنتماء يف املدن. علىة احلفاظ على الرتاث الثقايف واملساعد بفائدةهذه اجلهود أيضاً  عودوست
جماالت رئيسية للنتائج يستطيع موئل األمم املتحدة أن يسهم  ثالثة اجملال األول للتغيري إىليرتجم  ومن مث، -55

 فيها، ابلعمل مع الشركاء. وهي كما يلي:
ستدام واألماكن زايدة إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل اخلدمات األساسية والتنقل امل )أ(

 العامة؛
 وامليسور التكلفة؛األراضي والسكن املالئم زايدة الوصول اآلمن إىل  )ب(
 النمو الفعال للمستوطنات وجتديدها. )ج(

 مكانة موئل األمم املتحدة املميزة

يف جمال التغيري هذا، سيعزز موئل األمم املتحدة خربته الواسعة يف جمال اخلدمات األساسية واإلسكان وحتسني 
حلضري، واألماكن العامة. وتشكل املبادئ التوجيهية الدولية بشأن أحوال األحياء الفقرية، واألراضي، والتنقل ا

بادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط احلضري وامل ( 14)اخلدمات األساسيةالالمركزية وحصول اجلميع على 
اجملاالت إطارين أساسيني لتوجيه النواتج يف إطار هذا اجملال. وسيوسَّع نطاق اجلهود املبذولة يف تلك  (15)واإلقليمي

شروعات تحدة الواسعة يف تنفيذ املابالستناد إىل هذين اإلطارين وغريمها من التوجيهات املعيارية وخربة موئل األمم امل
امليدانية يف جماالت األماكن العامة، والتنقل املستدام، واملياه والصرف الصحي، والبنية التحتية األساسية االجتماعية 

الرتكيز املوسع على منو املستوطنات وجتديدها بفعالية استجابًة لطلبات صرحية للحصول  واملادية، والطاقة. وأييت
ا دول أعضاء وسلطات حملية وشركاء آخرون، وسيستفيد من خربات موئل على دعم موئل األمم املتحدة قدمته

حتسني املواقع، مبا يشمل األمم املتحدة يف جمال التعمري املخطط لألماكن اخلالية يف املدن، والتجديد احلضري، و 
تحدة. إال أن املوئل سيتعاون املناطق الرتاثية. ومتثل النتائج احملققة يف جمال التغيري هذا العمل األساسي ملوئل األمم امل

أيضاً، يف إطار ممارسة دوره كمركز تنسيق، مع عدد من هيئات التنسيق األخرى التابعة لألمم املتحدة، مبا يشمل 
التنقل مبادرة الطاقة املستدامة للجميع و  ةملتحدة للمياه وشبكة األمم املتحدة املعنية ابلطاقة، ومبادر آلية األمم ا

هيئة األمم املتحدة و  ؛ وكياانت أخرى اتبعة لألمم املتحدة، من بينها برانمج األمم املتحدة اإلمنائي،املستدام للجميع

                                                 
 ,Divided Cities: Understanding Intra-Urban Inequalities(. 2018منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )  (12)

(Paris). http://dx.doi.org/10.1787/9789264300385-en:فهم أوجه التفاوت داخل املناطق احلضرية(. . )املدن املنقسمة 
(13 ) A/73/83–E/2018/63. 
(14)  https://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-decentralization-and-access-to-basic-services-for-all/. 
(15)  https://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning/. 
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، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومنظمة األمم (رأةاملتحدة للمهيئة األمم ) للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
 أصحاب املصلحة غري احلكوميني والشركاء من القطاع اخلاص.املتحدة للرتبية والعلم والثقافة؛ والعديد من الشركاء و 

املبينة “ زايدة املساواة يف النتائج” مفهومإىل “ زايدة إمكانية الوصول على قدم املساوة”تستند فكرة و  -56
ياً تدامة. ومن مث، ستويل مجيع برامج موئل األمم املتحدة األولوية للفئات اليت ال تتمتع حاليف أهداف التنمية املس

والتنقل املستدام واألماكن العامة، وتوفري التدخالت اليت تتيح  يف احلصول على اخلدمات األساسية ابملساواة
 ختلف أشكال اإلقصاء.املساواة الفعلية يف النتائج، والتصدي مل

 : زايدة إمكانية الوصول على قدم املساواة إىل اخلدمات األساسية والتنقل املستدام واألماكن العامة1 النتيجة
-1اخلدمات األساسية: -الغاايت  ؛ وحتديداً 11و 10و 9و 6و 4و 3و 1التنمية املستدامة تسهم يف حتقيق أهداف 

(، 2-5-11) 5-11و ،1-11(، و1-ب-6ب )-6(، و1-أ-4أ )-4(، و2-ب-3ب )-3(، و1-4-1) 4
؛ 7-11(؛ واألماكن العامة: 1-2-11) 2-11(، و2-1-9) 1-9(؛ والتنقل املستدام: 1-6-11) 6-11و

 .3-10(؛ وتكافؤ الفرص: 2-10اعي واالقتصادي والسياسي )واإلدماج االجتم
 جلديدة.من اخلطة احلضرية ا 74و 37و 34و 30و 29وتسهم يف حتقيق الفقرات 

اجلهات املتعاونة الرئيسية لألمم املتحدة: منظمة األمم املتحدة للطفولة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، وبرانمج األمم املتحدة 
 مم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية.للبيئة، ومكتب األ

جتماعية كافية تتطلب مجيع املدن واملستوطنات البشرية، بغض النظر عن حجمها، خدمات أساسية وا -57
احلصول على خدمات املياه والصرف الصحي، وإدارة النفاايت، والطاقة، إمكانية متاحة للجميع، مثل 

والتعليم. وتتطلب املدن أيضاً، حىت تكون منتجة وشاملة للجميع، توافُر إمكانية ة، يالصحالرعاية والتكنولوجيا، و 
توافر األماكن العامة وتوزيعها وإمكانية الوصول إليها وجودهتا تعد  التنقل اآلمن واملستدام. ومن املسلم به أيضاً أن

زيز التماسك االجتماعي والشعور ابهلوية. ية احمللية وتععناصر هامة يف احلد من الالمساواة وتوليد األنشطة االقتصاد
مجيعها يف السياسات احلضرية  دوابلنظر إىل أمهية هذه العناصر يف حتقيق التنمية احلضرية املستدامة، ينبغي أن جُتسَّ 

يف هناية املطاف إىل تدخالت مادية ملموسة. ولذلك سيعمل موئل األمم  وأن ترتجمواخلطط القطاعية الوطنية، 
مع طائفة واسعة من أصحاب املصلحة لتحقيق هذه النتيجة، مبا يف ذلك مجيع مستوايت احلكومة واجملتمع املتحدة 

على  لقطاع اخلاص الرمسي وغري الرمسي، وذلك من خالل األعمال املعيارية والتنفيذيةاملدين واجملتمعات احمللية وا
س والسن واإلعاقة؛ واخلطط والتشريعات املتعلقة . وسيشمل هذا العمل وضع السياسات اليت تراعي نوع اجلنالسواء

ماكن العامة من خالل إشراك بتوفري األماكن العامة وحلول التنقل؛ والتشريعات املتعلقة بتحسني السالمة يف األ
صول أصحاب املصلحة؛ وحتسني أحوال األحياء الفقرية ابلعمل التشاركي الشامل للجميع مبا حيسن إمكانية احل

 ت األساسية والتنقل والوصول إىل األماكن العامة.على اخلدما
بواسطة النفاايت  ليدتو  بتخفيضاألمم املتحدة جمهز بشكل جيد لدعم الدول األعضاء يف التزامها  وموئل -58
اخلدمات جمال من النفاايت وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها، وسيجمع بني عمله الطويل األمد يف  احلد

تتسم زايدة الرتكيز على ضرورة التقليل من النفاايت وإعادة تدوير املكوانت املختلفة بطريقة األساسية احلضرية مع 
عداد املنتجات املعرفية وأفضل املمارسات اليت تشمل األمم املتحدة إ. وسيواصل موئل ابلكفاءة واالستدامة

الصرف و ه املستدامة، ومياه الصرف، استخدام وإعادة تدوير النفاايت الصلبة، وتقدمي التوجيه للبلدان بشأن امليا
عم اخلطط الصحي وإدارة النفاايت، والتنقل احلضري، ونظم الطاقة. ويشارك موئل األمم املتحدة أيضًا يف د
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ع نطاق اخلدمات االستشارية والتقنية اليت يقدمها للبلدان وسيوسنخفضة الكربون واسرتاتيجيات التنمية، امل
 صدد.وحكوماهتا احمللية يف هذا ال

سيقود موئل األمم و أبمهية حامسة ابلنسبة ملوئل األمم املتحدة وتتطلب املزيد من الرتكيز.  1وتتسم النتيجة  -59
القوانني والقواعد التنظيمية وضع و  ،وتبادل املمارسات ،ميمشأن حتسني السياسات واخلطط والتصااملتحدة العمل ب

ألساسية والتنقل املستدام واألماكن العامة األكثر مشواًل. بغرض توفري قدرة أكرب وأحسن للوصول إىل اخلدمات ا
مدى توافر اخلدمات األساسية  أنشبالبياانت ورصد مجع توجيه اهتمام خاص إىل حتسني فعالية أيضًا  ويلزم

 .لعنف ضد املرأة يف األماكن العامةواألماكن العامة ونوعيتها، مبا يشمل مجع البياانت ونظم اإلبالغ عن ا

 : زايدة الوصول اآلمن إىل األراضي والسكن املالئم وامليسور التكلفة2النتيجة 
-5أ )-5و 3-2( و2-4-1) 4-1 الغاايت حتديداً ؛ و 11و 5و 2و 1تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 .(1-1-11) 1-11( و2-أ-5و 1-أ
 من اخلطة احلضرية اجلديدة. 35وتسهم يف حتقيق الفقرة 

 .اجلهتان املتعاونتان الرئيسيتان لألمم املتحدة: البنك الدويل ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

غالهلا يف االستثمار رادات احمللية للحكومة احمللية، وميكن استتعد األراضي واملمتلكات مصدراً هاماً لإلي -60
اخلطط أو السياسات  يفدارة األراضي اندراً ما ُتدَمج يف توسيع اخلدمات األساسية والبىن التحتية وحتسينها. إال أن إ

ن األسر املعيشية كّ  احليازة عنصرًا هامًا من عناصر اإلدارة اجليدة لألراضي، حيث إنه ال مي أمناملكانية. ويعد 
تشال استخدام األراضي مبثابة أصول الن هلا واجملتمعات احمللية من حتسني ظروفها املعيشية فحسب، بل أيضاً يتيح

وعلى أولئك  ترأسها إانث يؤثر انعدام أمن احليازة بصفة خاصة على األسر املعيشية اليتو من دائرة الفقر.  نفسها
يف األراضي من االعتبارات اهلامة بشكل  الشعوب األصليةحلقوق العرفية وحقوق املهمشني بطريقة أخرى. وتعد ا

 خاص، وستُـَتناَول يف إطار جمال النتائج هذا.
يف دورته  سكان اليت اعتمدها جملس اإلدارةجمال النتائج هذا إىل االسرتاتيجية العاملية لإلأيضاً وسيستند  -61

 حسبما هولحق يف السكن الالئق لتدرجيي لألعضاء ابإلعمال الكامل وا، مما يعزز التزام الدول االرابعة والعشرين
، وجدول أعمال املوئل: األهداف واملبادئ، وااللتزامات وخطة العمل العاملية، منصوص عليه يف الصكوك الدولية

مية من أهداف التن 1-11لرتكيز على حتقيق اهلدف ا وسيوسَّع نطاق كل ذلك بغرضواخلطة احلضرية اجلديدة. 
. وسيواصل موئل األمم املتحدة 2030ن خالية من األحياء الفقرية حبلول عام حتقيق مديستهدف املستدامة، وهو 

 تقدمي حلول متنوعة واتباع هنج برانجمي كجزء من تلك العملية من أجل منع عمليات اإلخالء القسري.
وإجراءات متضافرة تربط بني التخطيط ويتطلب السكن املالئم وامليسور التكلفة أيضاً استجاابت متكاملة  -62

واآلليات املالية واألطر التنظيمية، مع الرتكيز على أسواق التمليك وأسواق اإلجيار. ويؤدي توفري اإلسكان وحتسني 
أحوال األحياء الفقرية دوراً أساسياً يف التنمية االقتصادية واحلد من الفقر، مما يسهم يف التنمية االجتماعية املكانية 

نية والعمرية، ويضع اإلسكان يف صلب جدول أعمال التنمية احلضرية املستدامة ملنصفة واملراعية لالعتبارات اجلنساا
 ابعتباره من عوامل املساواة الفعالة لتحقيق الرخاء والنمو املشرتكني.

املتحدة، حيث  وهذه نتيجة ابلغة األمهية سيتوىل موئل األمم املتحدة زمام قيادهتا يف إطار منظومة األمم -63
الذين يستثمرون يف إدارة األراضي ألغراض شركاء الذين يركزون على اإلسكان وأولئك مع ال بشكل وثيقيعمل 

 ضافة إىل املشاريع امليدانية.أنشطة الدعوة وإنتاج املعارف ووضع السياسات وتنمية القدرات، ابإل
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 : النمو الفعال للمستوطنات وجتديدها3النتيجة 
-11( و1-ب -6ب )-6أ و-4 الغاايت ؛ وحتديداً 16و 11و 6و 4التنمية املستدامة قيق أهداف تسهم يف حت

 (.2-7-16) 7-16أ و-11و 7-11و 6-11و 3-11( و11-1-1) 1
 من اخلطة احلضرية اجلديدة. 38وتسهم يف حتقيق الفقرة 

لم والثقافة، وصندوق األمم املتحدة للمشاريع اجلهات املتعاونة الرئيسية لألمم املتحدة: منظمة األمم املتحدة للرتبية والع
 .والبنك الدويل نظمة الدولية للهجرة،اإلنتاجية، وامل

ن النمو احلضري املتكامل من األمهية مبكان أن تتيح مناذج التوسع احلضري والتخطيط والتصميم احلضراي -64
 يف النمو احلضري. لذلك ينبغي لديناميكيات اجتماعياً ومادايً. وتسهم اهلجرة والزايدة السكانية بنفس القدر تقريباً 

ن تكفل تناسب اهلجرة مع املدن وتناسب املدن مع املهاجرين، بغض النظر عن وضعهم. منو املستوطنات أ
شبه احلضرية ومستوطنات الضواحي أن تستوعب النمو عن طريق املناطق و  الرئيسية وتستطيع املناطق احلضرية

ختلط واإلسكان ذات االستخدام امل وإقامة املنشآتت، مثل زايدة كثافة السكان إعمال مزيج من االسرتاتيجيا
امليسور التكلفة وحتسني الرتابط وزايدة إمكانية الوصول إىل األماكن العامة وتنوع فرص العمل، وينبغي أن يُرسَّخ 

 اجتماعياً.كل ذلك برتتيبات احلوكمة الشاملة للجميع اليت تعزز اجملتمعات احلضرية املتماسكة 
وجيب أن تكون محاية الرتاث الثقايف وتنشيطه يف صلب تلك اجلهود، وميكن أن تسهم أيضًا يف تعزيز  -65

الوافدين اجلدد، مبن فيهم املهاجرون والالجئون مع اهلوايت وغرس شعور ابالنتماء، وإدماج اجملتمعات املضيفة 
عتبارها عنصرًا ذا أولوية يف اخلطط ة الثقافة اباملشردون داخلياً. وحتدد اخلطة احلضرية اجلديداألشخاص و 

واالسرتاتيجيات احلضرية، وهي توجه دعوة صرحية إلدماج الثقافة يف اعتماد أدوات التخطيط، مبا يف ذلك اخلطط 
إدارة املناطق الساحلية والسياسات اإلمنائية سياسات الرئيسية واملبادئ التوجيهية لتقسيم املناطق وقوانني البناء و 

 ة.االسرتاتيجي
النمو ابلنسبة ملوئل األمم املتحدة، ابالستفادة من خربته الواسعة يف جمال  توهذا يشكل أحد جماال -66

التعمري املخطط للمساحات اخلالية من املدن ومشاريع التجديد احلضري. وسيعزز موئل األمم املتحدة الدعم الذي 
واجملتمعية املراعية لالعتبارات اجلنسانية  ميم احملليةيقدمه لوضع السياسات واخلطط وعمليات التخطيط والتص

 وتنمية القدرات للسلطات احمللية، وسيعزز أيضاً مشاركته مع القطاع اخلاص. ،والعمرية، واملبادئ التوجيهية

 جمال التغيري الثاين: تعزيز الرخاء املشرتك للمدن واملناطق

أكثر من غريه يف الناتج احمللي اإلمجايل.  كبرية  حبصةي يف االقتصاد العاملي احلايل، يسهم التوسع احلضر  -67
وميكن أن يؤدي التوسع احلضري املخطط جيدًا واملدار بشكل صحيح إىل توليد الثروة، وزايدة فوائد اقتصادات 

احلضرية. مرانية املتكاملة والربط بني التنمية الريفية و إىل احلد األقصى، مما يسمح ابلتنمية الع والتكتل احلضرياحلجم 
املرتابطة بشكل جيد تعزز الرفاه اجلماعي وتليب تطلعات اجلميع. ويتطلب و واملدن الشاملة حقًا للجميع املزدهرة 

ادي والتنمية حتقيق التنمية العمرانية املتوازنة والتغلب على أوجه عدم املساواة اجلمع بني اسرتاتيجيات النمو االقتص
املالئم  العمراينزدهرة. ويعد التخطيط ياً. وغالباً ما تقع املدن املزدهرة يف مناطق ماملستدامة بيئياً والشاملة اجتماع

املناطق احمليطة هبا  ضمن ترسيخ وضعهاأمراً ضرورايً للمدن إلعادة النظر يف ميزهتا النسبية وحتسني املتسم ابلكفاءة 
 يع أحناء املنطقة.توفري فرص العمل الالئقة وسبل كسب العيش يف مج احتماالتبغرض زايدة 
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الرئيسية التالية اليت يستطيع موئل األمم املتحدة أن  الثالثة لنتائجاويرتجم جمال التغيري هذا إىل جماالت  -68
 يسهم فيها، ابلعمل مع الشركاء:

 حتسني الرتابط املكاين واإلنتاجية للمدن واملناطق؛ )أ(
 ادالً؛ة اإليرادات املولدة حملياً وتوزيعها توزيعاً عزايد )ب(
 واالبتكارات الرائدة للتنمية احلضرية. أشكال التكنولوجياالتوسع يف نشر  )ج(

 : حتسني الرتابط املكاين واإلنتاجية للمدن واملناطق1النتيجة 
 

 مكانة موئل األمم املتحدة املميزة

حيث املعارف واخلربات.  ، سيتعني على موئل األمم املتحدة أن ينمو من1جمال التغيري هذا، وال سيما النتيجة يف 
ليمي بواسطة عدة دراسات تبني العالقة القوية بني ويتحدد الرتكيز املوسع على الرتابط املكاين والتخطيط اإلق
املشرتك. وسيعمل موئل األمم املتحدة، ابلتعاون مع التخطيط احلضري واإلقليمي بوصفها سبياًل لتعزيز الرخاء 

ة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل وجهات أخرى، على دعم الشركاء االسرتاتيجيني مثل منظم
السلطات احلكومية من خمتلف املستوايت يف وضع السياسات واألطر واختاذ اإلجراءات بغرض تعزيز إنتاجية جهود 

ألغذية والزراعة لألمم املتحدة ن واملناطق من خالل اتباع هنج التنمية العمرانية املتكاملة. وابلتعاون مع منظمة ااملد
دولية واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية والصندوق الدويل للزراعة والتنمية ومنظمة العمل ال

بتعزيز النمو االقتصادي املستدام الشامل للجميع وتوفري العمالة  الصناعية وغريها من املنظمات، سيقوم املوئل
 .جميع، وال سيما النساء والشباب، وذلك بوضع مجلة من السياسات واإلجراءات احملددةوالعمل الالئق لل

ليمية أن يتعاون موئل األمم املتحدة مع املصارف اإلمنائية اإلقليمية واحلكومات احمللية واإلق 2وتقتضي النتيجة 
اد األورويب واملؤسسات املالية واملؤسسات والرابطات التابعة هلا وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل واالحت

، تركز املكانة املتخصصة املتميزة ملوئل األمم املتحدة على تقدمي الدعم واألوساط األكادميية. ومن منظور تنظيمي
دات قليمية والوطنية لصياغة وتنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل زايدة اإليراالتقين إىل السلطات احمللية واإل

 اجملال. الكبرية يف هذااحمللية وضمان التوزيع العادل هلا. وسيواصل موئل األمم املتحدة تدعيم خرباته 
ارسة دوره كمركز تنسيق، مع حمطًا للرتكيز املوسع. وسيتعاون موئل األمم املتحدة، يف إطار مم 3النتيجة وتتمثل 

 ،تحدة، ووكاالت األمم املتحدة، وشركات التكنولوجياخمتلف الكياانت، مثل شبكة املبتكرين التابعة لألمم امل
ومراكز االبتكار واألوساط األكادميية. ومن مث سيقوم موئل األمم املتحدة بتكييف “ الذكية املدن”ورابطات 

 املدن. وتوسيع نطاق احللول التقنية املبتكرة من أجل حتسني نوعية احلياة يف
 

 اإلنتاجية للمدن واملناطق: حتسني الرتابط املكاين و 1 النتيجة
أ -2و 4-2و 3-2 الغاايت ؛ وحتديداً 14و 12و 11و 9و 8و 2و 1تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 أ.-11( و1-3-11) 3-11( و1-2-11) 2-11و 5-8و 3-8و 2-8و
 من اخلطة احلضرية اجلديدة. 52و 51و 49وتسهم يف حتقيق الفقرات 
ة للتنمية الصناعية ومنظمة م املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدلألمم املتحدة: برانمج األماجلهات املتعاونة الرئيسية 

 .العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة
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وتيسري الوصول إليها، والتكامل بني  احلضريةساحات امل صميمميكن للتنظيم املكاين للمدن واملناطق، وت -69
الصغرية واملتوسطة احلجم إىل املدن الكبرية، أن واملدن تلفة األحجام، من البلدات املدن واملستوطنات البشرية املخ

يعزز مسامهة التوسع احلضري بشكل كبري يف اإلنتاجية والتنمية االقتصادية الشاملة للجميع. ولكن لكي حيدث 
ناطق شبه احلضرية واملناطق الرتابط عرب الشبكات احلضرية وبني املدن واملناطق احمليطة هبا وامل ذلك، جيب تعزيز

البلدان وأحياانً عرب احلدود إزاء التنمية، مع تنشيط التخطيط العمراين الريفية. وهذا يتطلب اتباع هنج على نطاق 
ذ بفعالية مع وجود األطر القانونية املالئمة والدعم احلضري والريفي. وميكن للسياسات احلضرية الوطنية، اليت تُنفَّ 

املالئم أن يعزز قدرة املدن  العمراينل تعميم الرخاء فيما بني املدن واملناطق. وميكن للتخطيط ، أن تكفواملايل التقين
املدن الصغرية واملتوسطة احلجم على هتيئة أوضاع مفيدة للجميع يف املناطق، حيث ميكنه أن خيفف الضغط على 

واخلدمات وغريها من املوارد الالزمة لتحسني الرئيسية ويساعد سكان الريف على الوصول إىل املعلومات والسلع 
وعلى املستوى احلضري، تعترب أطر التطوير املكاين واالسرتاتيجيات املعمول هبا على  الفرص وزايدة اإلنتاجية.

سني الرتابط املكاين واإلنتاجية، ابعتبار ذلك اخلطوة األوىل مستوى املدن واخلطط احمللية أدوات رئيسية لضمان حت
. وميكن للمدن اجليدة التخطيط أن تستغل اج واقرتاح اسرتاتيجيات لتعزيز املدن األكثر ترابطاً ومشوالً للجميعيف إدم

 -كنها الشكل احلضري إىل أقصى حد مع االستفادة يف الوقت نفسه من اقتصادات التجمعات احلضرية اليت مي
 أن تعزز األنشطة اإلنتاجية وتولد فرص العمل. -الئمة مبساعدة الرتابط املكاين اجليد واألراضي اجملهزة ابخلدمات امل

حمليطات والبحريات واألهنار دوراً اترخيياً ابلغ األمهية، ا املطلة علىويف جمال االقتصاد األزرق، أدت املدن  -70
حمللية يف التأثري على التنمية ا ية اليت تعيش جبانب املياه فحسب، بل أيضاً ليس يف حتقيق الرخاء للمجتمعات احملل

السبل اليت ميكن هبا للبلدات واملدن بشأن  وموئل األمم املتحدة قادر على قيادة النقاش املعياري والوطنية والدولية.
حتقيق األبعاد احلضرية ألهداف أن تستفيد استفادة مثلى من االقتصاد األزرق لتحقيق االزدهار والتنمية من أجل 

 التنمية املستدامة.
ى نطاق احلدود والقطاعات اإلدارية احلالية من أجل تعزيز جديدة للحوكمة عل ويلزم وضع ترتيبات -71

التنسيق املؤسسي على مجيع املستوايت. وتعد هياكل احلوكمة وآليات التعاون احلضرية ابلغة األمهية ملعاجلة الزحف 
تماعي واالقتصادي، فضالً ي وغريه من العوامل اخلارجية السلبية اليت تسبب الفصل املكاين واالجاحلضري العشوائ

 املوارد الطبيعية. و عن تدهور البيئة 
وسريكز الدعم الفين ملوئل األمم املتحدة يف هذا اجملال على زايدة امليزة النسبية للمدن لزايدة إمكاانهتا  -72

قل اجلماعي العوامل اخلارجية السلبية مثل التلوث واالزدحام، وتعزيز خيارات الن اإلنتاجية إىل أقصى حد، ومعاجلة
ة على املنافسة واالبتكار، ومن مث، حتقيق أقصى وتوفري خدمات موثوقة تتسم ابلكفاءة، وجعل املدن أكثر قدر 

 قدر من املكاسب يف اإلنتاجية.

 عادالً  وزيعاا : زايدة اإليرادات املولدة حملياا وتوزيعها ت2النتيجة 
 .1-17 الغاية ديداً ؛ وحت17و 11و 8تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 من اخلطة احلضرية اجلديدة. 75و 67وتسهم يف حتقيق الفقرتني 
 للهجرة.اجلهتان املتعاونتان الرئيسيتان لألمم املتحدة: صندوق األمم املتحدة للمشاريع اإلنتاجية واملنظمة الدولية 
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تقدمي اخلدمات األساسية واملنافع السلطات احمللية يف مجيع أحناء العامل مكلفة بوالية أساسية تتمثل يف  -73
املدن يف البلدان النامية، على وجه اخلصوص، ال تستطيع و ة يف القيام بذلك. العامة. إال أهنا تواجه حتدايت هائل

بسبب النمو سوءاً هذه الفجوة املالية  تزداديدة للنفقات البلدية. و التوفيق بني املوارد املالية املتاحة واملستوايت املتزا
مما يؤدي إىل تزايد الطلب على اخلدمات العامة وعلى التمويل لبناء اهلياكل األساسية العامة  سريع لسكاهنا،ال

 اجلديدة وصيانتها. 
َدت حاجة واضحة لتقاسم املوارد املالية بقدر أكرب وكفاءة أعلى ب -74 ني احلكومة املركزية واحمللية، ولئن ُوج 

أن ُتستَـَغل استغالالً كامالً.  اً الياً للسلطات احمللية ينبغي أيضاإليرادات املتاحة حفإن املصادر احمللية احملتملة لتوليد 
، ومتويل قيمة ومتويل الزايدات يف الضرائب، نياملستخدمعلى وهذه  تشمل، على سبيل املثال، فرض رسوم 

يل اجملتمعية ت الدين، مثل السندات والقروض. وإضافة إىل ذلك، قد تؤدي صناديق التمو وأدوا األراض،
 حتويل اجتماعي اقتصادي طويل األجل. ومثة أمهية واسرتاتيجيات التنمية االقتصادية احمللية إىل حدوث تغيري

رية اجلديدة. ويعد حتسني متويل حامسة لتعبئة املوارد احمللية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة واخلطة احلض
نب تيسري الوصول إىل صناديق التنمية احمللية وأدوات الالمركزية  جا، إىللتحقيق ذلك البلدايت مسألة أساسية

 املالية. 
لتمويل واإلدارة لؤسسات العامة املويتمتع موئل األمم املتحدة بوضع جيد، ابلعمل مع شركاء التنمية و  -75

الالزمة لتوليد  اإلصالحات املؤسسية والقانونية إعمالاص، ملساعدة السلطات احمللية يف واجلامعات والقطاع اخل
افية، بسبل من بينها الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، واإليرادات وأدوات التمويل القائمة موارد مالية إض

 مقدار الزايدات يف قيمة األراضي على األراضي، مع الرتكيز الشديد على الشفافية واملساءلة. ويشمل ذلك حتديد
 األصول، وآليات فرض الضرائب على األراضي.، وإدارة وتوزيعها ستغالهلاوا نتيجة املشاريع

 ية: التوسع يف نشر أنواع التكنولوجيا واالبتكارات الرائدة للتنمية احلضر 3 النتيجة
-7) 1-7ب و-5 الغاايت ؛ وحتديداً 17و 13و 11و 9و 8و 7و 5تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

-17و 8-17و 6-17( و2-3-13) 3-13و ب-9و 5-9و 2-8( و1-ب-7ب )-7أ و-7( و1-2
16. 

 من اخلطة احلضرية اجلديدة. 66وتسهم يف حتقيق الفقرة 
 مم املتحدة.اجلهتان املتعاونتان الرئيسيتان لألمم املتحدة: االحتاد الدويل لالتصاالت وشبكة املبتكرين التابعة لأل

الطرق اليت نبين هبا مدننا على دن الذكية، و الرائدة أتثريًا عميقًا على ظهور امل أنواع التكنولوجياوتؤثر  -76
والكيفية اليت ميكن هبا للقائمني على إدارة املناطق احلضرية أن يتخذوا قرارات  ستوطنات البشرية األخرى ونديرهاوامل

أكثر استنارة. وهذه تشمل يف الوقت احلايل، يف مجلة أمور، إنرتنت األشياء، وشبكات أجهزة االستشعار، 
والطباعة الثالثية األبعاد، من آلة إىل آلة، والروبواتت، والذكاء االصطناعي، والواقع االفرتاضي واملعزز،  تواالتصاال

ونظم املعلومات اجلغرافية، واالستشعار عن بعد، واملركبات ذاتية القيادة بدون سائق، والطائرات املسرية بدون 
فرة، ومعاجلة البياانت الكبرية وعرضها يف شكل مصور. طيار، وتقنية سلسلة السجالت املغلقة، واحلوسبة املش

إىل تعزيز شبكات التكنولوجيا واالتصاالت وإىل اتباع هنج املدن الذكية اليت تستخدم  وتدعو اخلطة احلضرية اجلديدة
دماج التكنولوجيا الرقمية والطاقة النظيفة من أجل تعزيز النمو االقتصادي وحتسني تقدمي اخلدمات، مع تشجيع اإل

 اإلعاقة. وعلى نطاق واسع، مبا يف ذلك األشخاص ذو 
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ة لتحقيق األبعاد املختلفة للتنمية واالزدهار، يف إطار إطالق الطاقات الكامنة واالبتكار أمر ابلغ األمهي -77
، غري املستغلة واالستفادة الكاملة من املوارد واألصول احمللية. ويلزم استكشاف فرص التمويل والشراكات املبتكرة

الرائدة واختبارها وتنفيذها بشكل كما جيب أن تعزز بقدر كبري قدرة احلكومات احمللية على شراء أنواع التكنولوجيا 
 فعال.

واالبتكارات الرائدة بفعالية يف االستدامة احلضرية، ينبغي أن تطبَّق بشكل  أنواع التكنولوجياوحىت تسهم  -78
ع هبذا العمل طائفة ني املواطنني واملدن واملناطق. وجيب أن يضطل  مالئم لضمان تقاسم الرخاء الذي جتلبه فيما ب

الفاعلة، وميكن ملوئل األمم املتحدة أن يؤدي دورًا هامًا يف العملية من خالل دمج أنواع  واسعة من اجلهات
 سيهتملصدد، التكنولوجيا اجلديدة واملمارسات املبتكرة، يف أنشطته املعيارية والتنفيذية على حد سواء. ويف هذا ا

األجل على التوسع احلضري؛ ووضع سبل  ةلطويال ابآلاثراالجتاهات والظروف فيما يتعلق بتوقع  الدور الذي يؤديه
مبتكرة جلمع واستخدام البياانت، مبا يف ذلك التحليل املكاين لإلدارة احلضرية؛ ووضع خطط واسرتاتيجيات املدن 

يف جماالت اسرتاتيجية مثل التنقل احلضري واالستدامة البيئية. وسيتطلب الذكية، مبا يف ذلك االستجاابت القطاعية 
قائمة على املشاركة لضمان تقاسم اجلميع لفوائد مجع ء منصات بياانت مفتوحة سهلة االستخدام ألمر إنشاا

ق البياانت وتكاملها، مع وضع توجيهات قوية يف هذا السياق بشأن محاية البياانت وملكية البياانت وحقو 
 اخلصوصية وحقوق اإلنسان.

زاد الرتكيز على بناء القدرات يف احلكومة احمللية ويف إطار هذه النتيجة، من األمهية البالغة مبكان أن ي -79
وعرب مهن البيئات املبنية، بغرض حتويل خطط املدن الذكية واستخدام أنواع التكنولوجيا الرائدة يف ختطيط وتصميم 

  فرص تتمحور حول الناس، بداًل من الرتكيز على املساعي اليت تقودها التكنولوجيا.وجتديد املناطق احلضرية، إىل
وقد تستفيد اسرتاتيجيات املدن الذكية من الرتكيز على استخدام التكنولوجيا لتسخري البياانت ألغراض التنظيم 

 والرصد الذكيني ألسواق األراضي واإلسكان ابملناطق احلضرية.
 واع التكنولوجيا الرائدة والتنمية احلضرية املستدامة اهتماماً ب أن يويل تطبيق أنويف هناية املطاف، جي -80

خاصاً للسكان الذين يعانون من نقص اخلدمات من أجل التصدي ألوجه عدم املساواة وسد الفجوات االجتماعية 
 واملكانية.

 حلضريةتعزيز اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة ا: جمال التغيري الثالث

حتدد اخلطة احلضرية اجلديدة رؤية مشرتكة للمدن واملستوطنات البشرية األخرى هتدف إىل تعزيز  -81
لى املدن عاستجاابت العمل املناخي وحتسني البيئة احلضرية. وتدرك الدول األعضاء التهديدات غري املسبوقة 

وفقدان التنوع البيولوجي، والضغط على  ستدامة،النامجة عن أمناط االستهالك واإلنتاج غري املواملستوطنات البشرية 
النظم اإليكولوجية، والتلوث، والكوارث الطبيعية والكوارث النامجة عن النشاط البشري، وتغري املناخ واملخاطر 

. (16) املرتبطة به، مما يقوض اجلهود الرامية إىل القضاء على الفقر جبميع صوره وأبعاده وحتقيق التنمية املستدامة
تزم بتسهيل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية يف املدن واملستوطنات البشرية األخرى بطريقة حتمي وحتسن ي تلوه

النظم اإليكولوجية واخلدمات البيئية احلضرية، وتقلل من انبعااثت غازات االحتباس احلراري، ومن تلوث اهلواء، 
 .(17)وتساعد على احلد من أخطار الكوارث وإدارهتا

                                                 
 .63، الفقرة اخلطة احلضرية اجلديدة  (16)
 .65، الفقرة اخلطة احلضرية اجلديدة  (17)
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جمال التغيري هذا على التداخل بني املدن واملستوطنات البشرية األخرى وبني املناخ والبيئة. وحيدد كز وير  -82
اتفاق ابريس األدوار املقررة للبلدان وأصحاب املصلحة فيما يتعلق جبميع عناصر العمل املناخي. واستجابة 

 ة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخفاقي اتاألطراف يفللتحدايت املتزايدة اليت يطرحها تغري املناخ، وضعت 
، توصل استعراض 2017تنفيذ اتفاق ابريس. ويف عام بوصفها التزامًا ابملضي قدمًا يف  وطنياً مسامهات حمددة 

مسامهة منها تتضمن  113ددة وطنياً إىل أن احملمسامهة من املسامهات  164قام به موئل األمم املتحدة ملا عدده 
عتدل أو قوي، وتركز يف الغالب على جهود التكيف، أو على مزيج من إجراءات التكيف ري مى حضحمتو 

 .(18)والتخفيف، بينما ركز عدد صغري جداً حصرايً على جهود التخفيف
ويتناول جمال التغيري هذا إجراءات املرونة والتكيف والتخفيف الالزمة لتنمية املدن املستدامة من خالل  -83

ناخ، وإجياد فرص اقتصادية جديدة وحتسني إمكانية العيش يف املدن واملستوطنات البشرية  املتغري احلد من أتثري
 األخرى. 

نتائج هتدف معاً إىل تعزيز العمل املناخي وحتسني البيئات احلضرية يشتمل جمال التغيري هذا على ثالث و  -84
البشرية والبيئات املبنية والطبيعية ياة احل إلحداث تغيري منهجي من خالل تصميم حلول متكاملة توازن بني أمناط

 يف املدن. وهذه النتائج كالتايل:
 احلد من انبعااثت غازات االحتباس احلراري وحتسني نوعية اهلواء؛ )أ(

 حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد ومحاية األصول اإليكولوجية؛  )ب(
 ع تغري املناخ.التكيف الفعال للمجتمعات احمللية واهلياكل األساسية م )ج(

 ةاملميز املتخصصة مكانة موئل األمم املتحدة 

ساحة املناخية العاملية، يف إطار جمال التغيري هذا، سيعمل موئل األمم املتحدة كمحفز للعالقات واإلجراءات يف ال
خالل عملية  حيث يربط اجلهات الفاعلة والسياسات العاملية ابلسياقات الوطنية واحمللية. وسيقيم تلك الرابطة من

اج مصممة اسرتاتيجياً جتمع بني املشورة يف جمال السياسات والدعم التقين وأنشطة الدعوة واخلربات املواضيعية وإنت
ملمارسات الدولية. ومن مث ستنشئ برامج العمل املناخي التابعة ملوئل األمم املتحدة منصة املعارف وتبادل أفضل ا

ي من العاملي إىل احمللي ومن احمللي إىل العاملي، وذلك عندما تشارك احلكومات لتسهيل الربط يف كال االجتاهني، أ
 العمليات. احمللية واإلقليمية يف هذه

ختاذ اإلجراءات املتعلقة ابملناخ وحتسني البيئة احلضرية، سيعمل موئل األمم ومن أجل دعم الدول األعضاء يف ا
األمم املتحدة للبيئة، من أجل تعميم االعتبارات البيئية يف صلب املتحدة مع وكاالت األمم املتحدة، مثل برانمج 

-على العنصر احمللي وكذلك من أجل تسليط الضوءعملية وضع السياسات احلضرية احمللية والوطنية والعاملية، 
اي تغري املناخ العاملي للقضااي البيئية. وهو سيعمل أيضًا مع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لتعزيز الوعي بقضا

مل ونشر املعارف وأفضل املمارسات الدولية دعماً لتنفيذ اسرتاتيجيات مواجهة تغري املناخ. وعالوة على ذلك، سيع
 النقي. العاملية من أجل مساعدة احلكومات على وضع وتنفيذ خطط عمل بشأن اهلواءأيضاً مع منظمة الصحة 

 خاص. هتماماء املدن على التأقلم مع تغري املناخ جمال اويف جمال التكيف، ستشكل مسألة بناء قدرة فقر 
  

                                                 
 Sustainable Urbanization in the Paris Agreement: Comparative Review of(. 2017موئل األمم املتحدة ) ( 18)

Nationally Determined Contributions for Urban Content (.)متاح على الرابط: التوسع احلضري املستدام يف اتفاق ابريس 
https://unhabitat.org/books/sustainable-urbanization-in-the-paris-agreement/. 
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 : احلد من انبعااثت غازات االحتباس احلراري وحتسني نوعية اهلواء1النتيجة 
 2-13و 6-11( و1-9-3) 9-3 الغاايت ؛ وحتديداً 13و 11و 3حتقيق أهداف التنمية املستدامة تسهم يف 

(13-2-1 ) 
 من اخلطة احلضرية اجلديدة. 75و 67وتسهم يف حتقيق الفقرتني 

 اجلهة املتعاونة الرئيسية لألمم املتحدة: برانمج األمم املتحدة للبيئة.

يف املائة من  70يف املائة من استهالك الطاقة وتولد ما يصل إىل  80و 60تستأثر املدن مبا يرتاوح بني  -85
جة األوىل من خالل استهالك الوقود االحتباس احلراري اليت يسببها اإلنسان، وذلك ابلدر غازات انبعااثت 

وفصل الوظائف إىل زايدة أتثري املناخ  . ويؤدي الزحف احلضري العشوائيوالنقلتوفري الطاقة غراض األحفوري أل
بشكل كبري، مما جيعل من الضروري أن نضمن قدرتنا على التخطيط للنمو احلضري بطريقة أكثر استدامة وحمايدة 

وتشمل اإلدارة املستدامة للموارد تعزيز اإلدارة السليمة بيئيًا والتقليل إىل أدىن حد من  .يملناخمن حيث التأثري ا
ت، مبا يف ذلك ملواثت اهلواء وملواثت املناخ قصرية األجل، ومن غازات االحتباس احلراري على حنو مجيع النفااي

 .(19)يسعى إىل االنتقال إىل حتقيق االقتصاد الدائري
درجة مئوية فوق مستوايت ما  1.5مستوى االحرتار العاملي عند  اإلبقاء علىىل أن وقد توصل العلماء إ -86

يف املائة  50و 40قبل العصر الصناعي يستوجب خفض انبعااثت غازات االحتباس احلراري بنسبة ترتاوح بني 
ي، (. وتبعًا لذلك، توجد حاجة ملحة لتسريع العمل التحويل2010)من مستوايت عام  2030حبلول عام 

. ومن مث يشكل ذلك جمااًل ذا أولوية ملوئل األمم املتحدة على نطاق جماالت التغيري األربعة (20)نوخباصة يف املد
 مشروع اخلطة االسرتاتيجية. يشملهامجيعها خالل الفرتة اليت 

ين العمرالتخطيط ل ةتعزيز ممارسات التخفيف، يقرتح موئل األمم املتحدة استخدام هُنج متكامل ومن أجل -87
)ذات املسافات القصرية والكثافة السكانية العالية( ري والتنفيذي لتعزيز األنشطة العمرانية املتضامة يف عمله املعيا

تقليل استخدام املركبات اخلاصة، ومن مث، خفض االنبعااثت. من حيث واملوجهة بوسائل النقل، مما سيعود ابلنفع 
لطاقة املتجددة يف املناطق احلضرية، ابستخدام الطاقة ىل اعتماد توليد اوسيواصل موئل األمم املتحدة أيضاً الدعوة إ

الشمسية على األسطح يف املباين العامة والسكنية، وحمطات توليد الطاقة الرحيية، كلما وحيثما أمكن ذلك، وحتويل 
ض توليد الطاقة. النفاايت البلدية إىل مصادر للطاقة. وسيقلل ذلك من االعتماد على الوقود األحفوري ألغرا

مدينة كبرية يف شبكة فريق قيادة املدن األربعني  73أصبحت املدن بصدد اختاذ خطوات طموحة، حيث التزمت و 
أو  قبل ذلك.  2050حبلول عام  أبن تصبح حمايدة صافية من حيث األثر الكربوين (Cities 40C) (21)املعين ابملناخ

غ عن البياانت وتتبع التقدم احملرز من خالل ع األهداف واإلبالوسيواصل موئل األمم املتحدة حشد املدن لوض
، وهو (22)إطار ختطيط العمل املناخي، واملساعدة يف قيادة العهد العاملي لرؤساء البلدايت من أجل املناخ والطاقة

 نه. حمفل يوفر وسيلة لرؤساء البلدايت لاللتزام علناً ابلعمل املناخي والتخطيط املنهجي له واإلبالغ ع

                                                 
 .71، الفقرة اخلطة احلضرية اجلديدة  (19)
 .https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf (.2018اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ) ( 20)
 شبكة من املدن العمالقة يف العامل اليت تلتزم ابلتصدي لتغري املناخ. ( 21)
(22)  s://www.globalcovenantofmayors.org/about/http. 

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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يف املائة من سكان العامل يف أماكن  91، عاشت نسبة 2016أن يف عام  إىل العلماء وتشري تقديرات -88
، وأغلبهم املتعلقة بتلوث اهلواء خارج املباين امليةجتاوزت فيها نوعية اهلواء حدود املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة الع

. وملساعدة املدن على حتسني نوعية اهلواء، ميكن (23)يف املناطق احلضرية مع ما يصاحب ذلك من خماطر صحية
ذه هلاحلكومات على وضع خطط عمل متعلقة ابهلواء النقي، اعرتافاً ابلتآزر الكبري  أن يساعدملوئل األمم املتحدة 

ط مع العمل املضطلع به للحد من انبعااثت غازات االحتباس احلراري، ومعاجلة تلوث اهلواء يف األماكن اخلط
توحة واملغلقة على حد سواء. وستكون هذه اخلطط قائمة على األدلة ومصممة من خالل عمليات تشاركية املف

كاالت األمم املتحدة، ومن بينها برانمج ستنرية وهُنج متعددة القطاعات. وسينفذ هذا العمل ابلتعاون مع و هادفة م
 ء االسرتاتيجيني الرئيسيني.األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية، وغريها من الشركا

 : حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد ومحاية األصول اإليكولوجية2النتيجة 
أ، -6، 3-6 الغاايت ؛ وحتديداً 15و 14و 13و 12و 11و 8و 7و 6تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

-12، 5-12(، 2-4-12، 1-4-12) 4-12، 3-12، 2-12، (1-ج-11) ج-11 ،11-6، 8-4
 (.1-ب-15ب )-15(، 1-أ-15أ )-15، 9-15، 5-15، 4-15(، 2-1-15) 1-15أ، -14ج، 

 من اخلطة احلضرية اجلديدة. 73و 72و 71و 70و 69و 68وتسهم يف حتقيق الفقرات 
 تحدة.اجلهتان املتعاونتان الرئيسيتان لألمم املتحدة: برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم امل

 (24)يف اخلطة احلضرية اجلديدة، تشري الدول األعضاء إىل ضرورة تسهيل اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية -89
واالنتقال إىل اقتصاد دائري، مع العمل يف الوقت نفسه على تيسري حفظ النظم اإليكولوجية وجتددها وإصالحها 

رد يف البيئة املبنية يف احلد من إهدار الطاقة واملياه م املوا. وسيسهم تعزيز تدابري الكفاءة يف استخدا(25)ومرونتها
واملواد واألراضي يف قطاع البناء من خالل اعتماد ممارسات تشييد املباين اخلضراء ومؤشرات أداء الطاقة ونظم 
 تصنيفها. وتتوخى الدول األعضاء أيضًا املدن واملستوطنات البشرية األخرى اليت تعمل على محاية نظمها

 .(26)لوجية ومياهها وموائلها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وحفظ كل ذلك واستعادتهاإليكو 
ولتحقيق تلك النتائج، سيقدم موئل األمم املتحدة الدعم إىل البلدان لوضع قوانني البناء املوفرة للطاقة  -90

ستخدام الطاقة واملوارد ءة يف اواملتسمة ابلكفاءة يف استخدام املوارد؛ وإيراد إشارات مالئمة إىل مبادئ الكفا
وضع مبادئ توجيهية سياساتية لتعميم الكفاءة يف استخدام الطاقة و وإدماجها يف القوانني اخلاصة بكل بلد؛ 

واملوارد يف املباين؛ وتيسري تبادل املعارف. وسيواصل موئل األمم املتحدة تطوير وتعزيز املعارف املتعلقة ابلتنمية 
بسبل من بينها الوحدات التدريبية واألدوات واملنتجات املتاحة من خالل شراكة األمم  ستدامة،احلضرية الذكية وامل

، وسيواصل تعزيز عمله يف هذا اجملال، مبا يشمل دعم (UN CC: Learn)املتحدة املوحدة للتعلم يف جمال تغري املناخ 
 ي.د الدائر واالقتصااحلكومات ذات اخلربة التقنية يف اتباع هنجي املدن الذكية 

                                                 
)صحيفة وقائع: نوعية اهلواء  Fact Sheet: Ambient (outdoor) air quality and health ،(2018منظمة الصحة العاملية )  (23)

ـــــــايل:  ـــــــاحـــــــة عـلـى الـرابـط الـت -https://www.who.int/news-room/factاحملـيـطـــــــة )يف األمـــــــاكـن املـفـتـوحـــــــة( والصـــــــــــــــحـــــــة(. مـت

health-and-quality-air-(outdoor)-sheets/detail/ambient. 
 .65، الفقرة اخلطة احلضرية اجلديدة  (24)
 .71، الفقرة اخلطة احلضرية اجلديدة  (25)
 )ح(.13)ز( و13، الفقراتن اخلطة احلضرية اجلديدة  (26)
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ولدعم الدول األعضاء يف جهود حتسني محاية التنوع البيولوجي واألصول اإليكولوجية يف املناطق احلضرية،  -91
سيوفر موئل األمم املتحدة استجاابت يف جمايل العمل املناخي والبيئة احلضرية ضمن إطار كلي. وسيصبح ختصيص 

إجراًء واملتنزهات العامة واحلدائق النباتية احلضرية ق واحلدائ ة اخلصبةاملساحات املفتوحة ومحاية األراضي الزراعي
ن للحد احاسم األمهية للحفاظ على التنوع البيولوجي احلضري وجتديده واستعادته. ويعد التخطيط والتشريع املالئم

ستجابته تحدة وااألمم املمن الزحف احلضري العشوائي وآاثره السلبية على البيئة جزءاً من املعارف املتعمقة ملوئل 
 يف إطار هذه النتيجة.

 : التكيف الفعال للمجتمعات احمللية واهلياكل األساسية مع تغري املناخ3النتيجة 
 أ.-13و 3-13و 2-13ب و-11الغاايت ؛ وحتديداً 13و 11و 9تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 ديدة.ضرية اجلمن اخلطة احل 79و 78و 77وتسهم يف حتقيق الفقرات 
اجلهتان املتعاونتان الرئيسيتان لألمم املتحدة: مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث واتفاقية األمم املتحدة 

 اإلطارية بشأن تغري املناخ.

العاملي نشرته اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف تشرين  االحرتارحذر تقرير خاص عن  -92
درجة مئوية فوق مستوايت ما قبل  1.0من أن حرارة سطح األرض ارتفعت مبقدار  (27)2018األول/أكتوبر 

احلقبة الصناعية، وهو ما يكفي لرفع احمليطات والتسبب يف عواصف شديدة وفيضاانت وموجات جفاف. وعند 
ية بتغري املناخ أن عناملستوايت احلالية النبعااثت غازات االحتباس احلراري، توقع تقرير اهليئة احلكومية الدولية امل

إذا استمرت يف الزايدة  2052و 2030درجة مئوية بني عامي  1.5درجات احلرارة سرتتفع على األرجح مبقدار 
مبعدالهتا احلالية، مما يؤدى إىل ارتفاع مستوى سطح البحر وهتديد التوسع احلضري الساحلي ويطرح خماطر متصلة 

 من الغذائي وإمدادات املياه واألمن البشري والنمو االقتصادي.األابملناخ يف جماالت الصحة وسبل العيش و 
على شواطئ املسطحات املائية، فإن سكان احلضر معرضون  تطلونظرًا ألن نسبة كبرية من املدن  -93

مليون من سكان احلضر يف املناطق الساحلية اليت يقل ارتفاعها  360بشكل خاص لتغري املناخ. ويعيش حوايل 
مستوى سطح البحر، وسيتضررون بشكل مباشر ابالرتفاع املتوقع يف مستوايت البحر والكوارث عن أمتار  10عن 

مدينة معرضة خلطر  20الطبيعية، مثل الفيضاانت. وتوجد مخسة عشر من املدن الكربى يف العامل البالغ عددها 
تجمعات السكان الشديدة الضعف  لارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع األمواج الساحلية. وتعد املدن أيضاً موطناً 

، اليت غالباً ما ال تكون املواد (28)إزاء أتثري تغري املناخ والعوامل املرتبطة ابلصحة، وال سيما يف املستوطنات العشوائية
قوية مبا يكفي لتحمل ارتفاع البحار وعواصف الرايح والفيضاانت اليت قد يسببها فيها املستخدمة يف بناء املساكن 

 ناخ.امل تغري
وملساعدة املدن واملستوطنات البشرية األخرى على التكيف مع تغري املناخ، سيستفيد موئل األمم  -94

 استناد لضمانأوالً، سيواصل جهوده فاملتحدة، ابلتعاون مع الشركاء، من عدة جماالت يتمتع فيها مبيزة نسبية. 
ن تعرض السكان للمخاطر املرتبطة ابملناخ د م، بغرض احلمستوى التعرض للخطرحتليالت  إىلالتخطيط والتصميم 

ت األرضية، وكذلك معاجلة جمموعة أوسع من املخاطر الطبيعية واليت يسببها اإلنسان. المثل الفيضاانت واالهنيا
                                                 

(27)  https://www.ipcc.ch/sr15/. 
العامل يعيش يف أحياء فقرية ومستوطنات (: واحد من كل سبعة من سكان 2014غري املناخ )اهليئة احلكومية الدولية املعنية بت ( 28)

 :Mitlin, D. and Satterthwaite, D., Urban Poverty in the Global Southعشوائية؛ واستشهدت ابملنشور التايل مصدرًا هلا:

).2013, Routledge, London( Scale and Nature. 
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واثنياً، سيتبع هنجًا تراعي مصاحل الفقراء لبناء القدرة على حتمل تغري املناخ يف األحياء املهمشة واألحياء الفقرية 
يف النظم احلضرية على مستوى املدن.  احمللية ستوطنات العشوائية، مع مساعدة املدن على دمج هذه اجملتمعاتاملو 
األطراف املعنية، سيقوم موئل األمم املتحدة بني جمع لل وصالحيتهالوطنية -اثلثاً، ابالعتماد على واليته احملليةو 

تفوض احلكومات الوطنية السلطة للحكومات احمللية ابختاذ ىت املستوايت ح ةهج احلوكمة املتعددنُ األخذ ببتعزيز 
 وطيد على الصعيدين احمللي والوطين.التعاون لإجراءات مناخية من خالل أطر حمّسنة تتسم اب

 : منع حدوث األزمات يف املناطق احلضرية واالستجابة هلا على حنو فعال4جمال التغيري 

األبعاد؛ كما أهنا أصبحت متشابكة  متزايد ابلتعقيد وتعدد العاملية تتسم على حنو األزماتأصبحت  -95
وذات طابع حضري وواسع النطاق. وتسلم منظومة األمم املتحدة  ومتكررةعرب احلدود اجلغرافية واإلقليمية ودورية 

راضي ساواة يف احلصول على األأبن أوجه عدم املساواة االجتماعية والتفاوت املكاين، والنمو العشوائي، وعدم امل
التكلفة واخلدمات األساسية، والضغط على املوارد الطبيعية تساهم مجيعها يف تراكم خماطر  واإلسكان امليسور

الكوارث وعدم االستقرار والصراعات احملتملة. وترتبط العديد من تلك األسباب ابلتنمية اخلاطئة، ويف معظم 
م من الفئات الضعيفة ابلفعل بشكل حلضرية واملشردين وغريهعلى فقراء املناطق ا داً احلاالت يكون أتثري األزمة شدي

 مزمن.
وتنطوي الوقاية الفعالة من األزمات احلضرية وإدارة املخاطر يف املناطق احلضرية والتأهب هلا على تطبيق  -96

 ابت واسرتاتيجيات إنعاشهُنج للتنمية احلضرية تكون مراعية للمخاطر والصراع على حد سواء. وعند وضع استجا
ون نقطة االنطالق الطبيعية هي طبيعة وأسباب األزمة احلضرية احملددة. إن األمم املتحدة وتعمري طويلة األمد تك

مدعوة إىل االعرتاف ابلدور الذي ميكن أن تضطلع به التنمية املستدامة يف التخفيف من دوافع النزاع وخماطر 
يعترب التوسع و  .(29)احلفاظ على السالمالتضامنية املتمثلة يف املشاركة يف املسؤولية الكوارث واألزمات اإلنسانية، و 

يف معاجلة بعض املخاطر الكامنة لألخطار الطبيعية واألسباب اجلذرية لعدم  احلضري املستدام والعادل أساسياً 
هم االستجاابت اإلنسانية إىل الفاالستقرار والصراع. ويف حال حدثت األزمات فإن من األمهية مبكان أن تستند 

رية؛ ومتكني أصحاب املصلحة احملليني، وال سيما احلكومات احمللية؛ والرتكيز على تسريع املشرتك لبيئة األزمة احلض
 االنتعاش والعودة إىل مسارات للتنمية احلضرية أكثر استدامًة ومشواًل ومرونًة.

على التماسك االجتماعي  وايً ق ي هلا والتعايف منها تركيزاً ويتطلب حتقيق الفعالية يف منع األزمات والتصد -97
لتخطيط الشامل. ويفاقم تزايد أوجه عدم املساواة وزايدة التعرض لألخطار الطبيعية أوجه ضعف فئات حمددة، وا

ة. مما يعزز عدم االستقرار ويقوض اسرتاتيجيات التصدي هلا إىل النقطة اليت يتعني فيها تقدمي املساعدة اإلنساني
معاً يف االعتبار. ويف الوقت نفسه، يبحث املهاجرون، أوجه الضعف احلادة واملزمنة  وخالل األزمة، جيب أن تؤخذ

والعائدون عن األمان، واحلصول على اخلدمات وسبل كسب العيش يف املناطق  واملشردون داخلياً  والالجئون
ينتج عن التشرد احلاد صاً يف الوقت نفسه. وميكن أن احلضرية، ال يف املخيمات. وابلتايل تواجه املدن حتدايت وفر 

ات السكانية الواسعة النطاق صدمات حادة يف نظم املدينة وما يرتتب على ذلك من اهنيار للنظم، مبا يف والتحرك
ذلك على صعيد التماسك االجتماعي. ويف البيئات اهلشة اليت تعاين من ضعف نظم التخطيط والقدرات، يؤدي 

فاقم أوجه عدم املساواة وتراكم املخاطر. ريع والعشوائي، مما يزيد من تبسهولة إىل التوسع احلضري السهذا األمر 
وعند األخذ يف االعتبار التعقيد املتزايد والطبيعة احلضرية لألزمات يصبح الرتكيز على مرونة النظم واألشخاص معاً 

على االستجابة لألزمات، األمر الذي  ة. وينطبق ذلك أيضاً أمرًا ابلغ األمهية لتحقيق االستقرار والتنمية املستدام
فريدة لتعزيز قدرة املدن واجملتمعات احمللية على الصمود. عالوًة على ذلك، يتطلب األمر اتباع هنج قائم  ر فرصاً يوف

                                                 
 .14، الفقرة 71/243العامة  قرار اجلمعية ( 29)
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 على حقوق اإلنسان يويل اهتمامًا خاصًا للنساء واألطفال والشباب واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة داخل
 اجملتمعات املضيفة وجمتمعات املشردين على حد سواء.

 ويتجلى جمال التغيري هذا يف ثالثة نتائج مرتابطة ذات صلة مبنع األزمات واالستجابة هلا: -98
 اإلدماج االجتماعي املعزز واجملتمعات الشاملة للجميع؛ )أ(

والعائدين من خالل  وايت املعيشة وإدماج املهاجرين والالجئني واملشردين داخلياً حتسني مست )ب(
 االستجابة الفعالة لألزمات والتعايف منها؛

 تعزيز قدرة البيئة املبنية واهلياكل األساسية على الصمود. )ج(

 املميزةمكانة موئل األمم املتحدة 

عقود طويلة يف البلدان املتضررة من األزمات وخربته احملددة يف املناطق إىل جتربة موئل األمم املتحدة املمتدة ل استناداً 
وئل مدعٌو إىل )أ( تقدمي الدعم بشكل أفضل لتنفيذ اخلطة احلضرية املاحلضرية واملستوطنات البشرية األخرى فإن 

البشرية؛ )ب( كفالة  دة يف البلدان املتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية والكوارث النامجة عن األنشطةاجلدي
بطريقة منسقة، يف التزام منظومة األمم املتحدة ابحلفاظ على السالم، وكفالة االستجابة الشاملة على  هإسهام عمل

األعضاء بشكل أفضل يف جهودها الرامية إىل تنفيذ  نطاق املنظومة حلاالت الطوارئ املعقدة؛ )ج( دعم الدول
؛ )د( تقدمي دعم أفضل للدول األعضاء اليت تواجه 2030-2015للفرتة  إطار سينداي للحد من خماطر الكوارث

 .(30)حتدايت بسبب التدفق اجلماعي للمهاجرين
اإلنسانية واإلمنائية والسياسية األوسع نطاقاً اليت وبوسع موئل األمم املتحدة أن يقدم حلوالً متكاملة دعماً للجهود 

يما تلك اليت تقودها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني. وعلى تقودها كياانت األمم املتحدة األخرى، وال س
الرامي ملنع نشوب النزاعات  سبيل املثال فإن عمل موئل األمم املتحدة على األرض يدعم العمل األوسع نطاقاً 

ول/ديسمرب كانون األ  31)حىت  يف األمم املتحدة دة برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وإدارة الشؤون السياسيةبقيا
(، وإدارة الشؤون السياسية وبناء 2018كانون األول/ديسمرب   31(، ومكتب دعم بناء السالم )حىت 2018

وئل األمم املتحدة أن يسهم خبربته يف شبكات ( وغريه. ومن املهم أيضاً مل2019كانون الثاين/يناير   1السالم )من 
كاالت وشبكة األمم املتحدة املعنية ابهلجرة، وأن يقدم اخلدمات األمم املتحدة مثل اللجنة الدائمة املشرتكة بني الو 

 االستشارية احلضرية إىل املنسقني املقيمني ومنسقي الشؤون اإلنسانية.
سبل اليت ميكن فيها ملوئل األمم املتحدة أن يستفيد من خربته )يف وينبغي أن حتدد الشراكات االسرتاتيجية ال

والسكن، واخلدمات األساسية( ابجتاه معاجلة األسباب اجلذرية لألزمات يف  جماالت مثل التخطيط، واألراضي،
سالم املناطق احلضرية حبيث يكون قادرًا بشكل أفضل على اإلسهام يف اجلهود املشرتكة الرامية إىل استعادة ال

 واحلفاظ عليه.
  

                                                 
 .26/2جملس إدارة موئل األمم املتحدة قرار  ( 30)
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 : اإلدماج االجتماعي املعزز واجملتمعات الشاملة للجميع1النتيجة 
-16، و3-11، و7-10 الغاايت ؛ وعلى وجه التحديد16و 11و 10و 9حتقيق أهداف التنمية املستدامة تسهم يف 

 أ.-16و 1
 اجلديدة.من اخلطة احلضرية  78و 77و 40و 33تسهم يف حتقيق الفقرات 

ة الشؤون اجلهات الرئيسية املتعاونة مع األمم املتحدة: مفوضية شؤون الالجئني، وإدارة عمليات حفظ السالم، وإدار 
السياسية وبناء السالم، واملنظمة الدولية للهجرة، وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف، ومكتب تنسيق الشؤون 

 .اإلنساين، ومفوضية حقوق اإلنسان

عن الفئات الضعيفة، مبن فيهم املهاجرون  ومن شأن املشاركة الشاملة جلميع شرائح اجملتمع، فضالً  -99
، يف ختطيط وإدارة املدن واجملتمعات احمللية، أن تكفل الوصول على حنو ئدون واملشردون داخلياً والالجئون والعا

واهلياكل األساسية وفرص كسب العيش. ويف أكثر إنصافًا إىل األماكن العامة واخلدمات األساسية واالجتماعية 
االجتماعي، واحلد من خطر العنف املقابل، ميكن أن يساعد ذلك على اإلسهام يف االستقرار الشامل والتماسك 

، (31)نأنه يعكس جدويل األعمال الدوليني املتعلقني ابملرأة والسالم واألم ومسببات الصراع يف املناطق احلضرية، كما
 .(32)نالم واألموالشباب والس

 األراضي سببًا جذرايً حمتماًل للصراع، أيضاً  منع جعلوسيسهم عمل موئل األمم املتحدة، الرامي إىل  -100
 يف حتقيق االستقرار والسالم، وسيساعد على منع التشريد القسري وييسر اإلدماج االجتماعي واالقتصادي.

ويف حاالت األزمات ميكن للنهج املكيفة لتخطيط املناطق احلضرية وإدارهتا أن تساعد يف توجيه عملية  -101
مة. ويتيح ذلك توفري استجاابت أكثر استناداً اختاذ القرارات املعززة بشأن االستجاابت اإلنسانية واإلمنائية املالئ

، مما يعزز رأس املال االجتماعي جلميع اجلهات احلضرية إىل املنطقة وأكثر تعدداً من حيث القطاعات وأكثر تكامالً 
املعنية، مبا يف ذلك فئات اجملتمع احمللي والقطاع اخلاص. ومن األمهية مبكان متكني احلكومات احمللية واجملتمعات 

لذلك فإن احمللية وتعزيز قدرهتا على تقوية التماسك االجتماعي والتعايف املرن، وإعادة بناء النسيج االجتماعي. و 
ن، وسيتأكد يوالعائد ن داخلياً ي واملشردنين والالجئياملهاجر  تشملموئل األمم املتحدة سيعزز آليات استشارية، 

 اب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.من أن هذه اآلليات تركز على األطفال والنساء والشب

والعائدين من خالل االستجابة  املشردين داخلياا : حتسني مستوايت املعيشة وإدماج املهاجرين والالجئني و 2النتيجة 
 الفعالة لألزمات والتعايف منها

(، 2-4-1) 4-1 الغاايت ؛ وعلى وجه التحديد11، و10، و8، و5، و1تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 
 .1-11، و7-10، 8-8(، و2-أ-5أ )-5و

 اجلديدة. من اخلطة احلضرية 35، و30، و29وتسهم يف حتقيق الفقرات 
اجلهات الرئيسية املتعاونة مع األمم املتحدة: مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، ومكتب 

 املتحدة اإلمنائي، واليونيسيف. تنسيق الشؤون اإلنسانية، وبرانمج األمم
  

                                                 
 ( بشأن املرأة والسالم واألمن.2000) 1325قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  ( 31)
 ( بشأن الشباب والسالم واألمن.2015) 2250قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة  ( 32)
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حنو متزايد، وجيب أن تليب لقد أصبح التهجري القسري إىل املناطق احلضرية طويل األمد على  -102
اسرتاتيجيات التنمية احلضرية املتكاملة احتياجات اجملتمعات املضيفة والنازحني، مع إيالء اهتمام خاص للنساء 

ذوي اإلعاقة، وأن تسعى إىل التغلب على أوجه الضعف املزمن واحلاد.  واألطفال والشباب وكبار السن واألشخاص
ناطق احلضرية ينبغي أن ينظر إليها كجزء من اإلدارة املستدامة للنمو احلضري، وهي ولذلك فإن إدارة التشرد يف امل

ات العشوائية. تعمل على التخفيف من الضغط على اخلدمات العامة واملساكن وعلى جتنب النمو اإلضايف للمستوطن
كن أن حتقق اإلدماج وتدعو إدارة التشرد إىل توفري استجاابت مالئمة على صعيد السكن والتنمية احلضرية مي

الفعال للمجتمعات املشردة يف البيئات احلضرية، وذلك من خالل إجراءات إنسانية وإمنائية متكاملة مصممة 
 نسيقها احلكومة احمللية.خصيصاً هلذا الغرض ومستندة إىل املناطق، وتتوىل ت

إن موئل األمم املتحدة، الذي يسهم يف جهود األمم املتحدة، هو يف وضع جيد ميكنه من دعم هذه  -103
اجلهود من خالل توفري حتليل مكاين مفصل ومتعدد القطاعات يراعي القدرة االستيعابية للمدن وعوامل 

ابألثر على املدى الطويل، ومن ارات السريعة اليت ترتبط من أجل دعم اختاذ القر ‘‘ اجلاذبة’’و‘‘ الدافعة’’التشرد 
خالل نشر الدعم التقين يف جماالت التخطيط احلضري واألراضي والسكن واخلدمات األساسية. وملوئل األمم 
 املتحدة دور رئيسي يؤديه يف دعم احلكومات احمللية وبناء قدراهتا على إدارة التشرد يف املناطق احلضرية، مستفيداً 

  يف العالقة اليت تربط بني العمل اإلنساين والتنمية والسالم.ن جتربته وخربته الراسختنيم
ويف احلاالت اليت ال مناص فيها من البيئات الشبيهة ابملخيمات يسهم موئل األمم املتحدة، من خالل  -104

يف ختطيط املخيمات العمل مع وكاالت مثل مفوضية شؤون الالجئني وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي، خبربته 
امتدادات حضرية مستقبلية مبعايري ختطيط حضري مالئمة وترتيبات حيازة حبيث ميكن حتويلها يف هناية  بوصفها

 املطاف إىل أحياء.
إن انعدام أتمني احليازة يؤدي إىل تعقيد االستجاابت اإلنسانية ويعرض الفئات السكانية الضعيفة،  -105

سائل احلماية، مبا يف ذلك املزيد من التشرد. ويف كثري إانث، لطائفة واسعة من م مثل األسر املعيشية اليت ترأسها
من األحيان تكون معاجلة اإلسكان وحقوق واألراضي واملمتلكات يف وقت مبكر يف حالة أزمة عاماًل حيوايً 

تلكات عنصرًا حامساً للسماح ابلعودة الطوعية املبكرة أو االندماج احمللي. ومتثل حقوق اإلسكان واألراضي واملم
حللول الدائمة للتهجري القسري، حيث متكن السكان املتضررين من العودة إىل دايرهم، أو البقاء حيث يعيشون يف ا

ومثة دور رئيسي ملوئل األمم املتحدة يتمثل  .(33)مع احلصول على احلقوق األساسية، أو االنتقال إىل مكان خيتارونه
املتحدة من أجل زايدة اتساق واستمرار املشاركة على نطاق ع على نطاق منظومة األمم يف مواصلة حتفيز النهج املتب

وإدارة األراضي القادرة  (34)واسع يف جمال األراضي ويف مجيع مراحل دورة النزاع، بتطبيق تسلسل حيازة األراضي
 على حتقيق الغرض املنشود.

  

                                                 
(33 ) http://www.globalprotectioncluster.org/themes/housing-land-and-property/. 
يوفر تسلسل ]حيازة األراضي[ هنجاً بديال للرتكيز السائد على متلك األفراد للممتلكات اخلاصة بوصفه أقوى أشكال أتمني احليازة، ’’ ( 34)

من يف هذا التسلسل، مع إمكانية التنقل أو التحول بني خمتلف االعرتاف واأل أو بوصفه اهلدف النهائي إلصالحات حيازة األراضي. وهو يعزز
 .، إطار تقييم تسلسل سيناريوهات احلقوق يف األراضي(2016)موئل األمم املتحدة ‘‘ أشكال احليازة.
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 ساسية على الصمود: تعزيز قدرة البيئة املبنية واهلياكل األ3النتيجة 
أ، -9، و4-9، و1-9 الغاايت ؛ وعلى وجه التحديد16و 13و 11و 9تسهم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

 .6-16ب، و-13، و2-13، و5-11و
 من اخلطة احلضرية اجلديدة. 78و 77تسهم يف حتقيق الفقرتني 

كتب األمم املتحدة للحد من خماطر تحدة اإلمنائي، وماجلهات الرئيسية املتعاونة مع األمم املتحدة: برانمج األمم امل
 الكوارث، والبنك الدويل.

وميكن للتوسع احلضري املخطط واملدار جيداً أن ينشئ بيئات معمورة أكثر قدرة على الصمود ومستقرة  -106
طق احلضرية . وينبغي إدماج خفض املخاطر املتعددة األبعاد يف عملية التنمية نفسها. وتشري قدرة املنااجتماعياً 

الصمود إىل قدرة املدن واملستوطنات البشرية األخرى على مقاومة الصدمات والضغوط والتعايف منها، مع على 
سواء كانت  -أكثر استدامة. أما املدينة القادرة على الصمود فهي تقيّ م مجيع األخطار  ةالتحول حنو نظم حضري

 ءات لالستعداد والتصدي هلا.هلا وتتخذ إجرا وختطط -مفاجئة أم بطيئة، متوقعة أم غري متوقعة 
ويف إطار إصالح األمم املتحدة، هناك أيضاً فهم أفضل للحاجة املتزايدة عند االستجابة لألزمات، وال  -107

سيما يف املناطق احلضرية، إىل التطبيق املبكر للنهج اإلمنائية للتعايف السريع، مما حيد من احلاجة إىل املساعدة 
إمنائي حضري أكثر قدرة على الصمود من خالل هنج تعمري مستدامة. وتوفر  سي األساس ملساراإلنسانية وير 

هامة ملعاجلة املخاطر ومواطن الضعف الكامنة. ويهدف موئل األمم املتحدة أيضًا إىل  االستجابة لألزمات فرصاً 
احمللي وحتشد فيذ على الصعيد حتقيق ذلك عن طريق وضع وتعزيز أطر وأدوات وهُنج تعايف خاصة ابملدن تدعم التن

شبكات األطراف احلضرية املعنية، لكي تكمل العمل الذي يقوده البنك الدويل، واالحتاد األورويب، وبرانمج األمم 
 املتحدة اإلمنائي على الصعيد الوطين. 

لمساعدة إن تقييمات القدرة على الصمود وعمليات حتديد مساهتا اليت جيريها موئل األمم املتحدة مهمة ل -108
د مواطن القوة والضعف يف النظم، كأساس لتصميم تدابري استباقية جلعل املدن واألحياء واجملتمعات احمللية يف حتدي

يف حاالت إعادة اإلعمار ‘‘ إعادة البناء بشكل أفضل’’أكثر قدرة على حتمل الصدمات يف املستقبل، ولدعم مبدأ 
ض وضع معايري وإنفاذها، وإدخال قيود على املثال، استعرا بعد األزمات. وتشمل هذه التدابري، على سبيل

التخطيط أو تعزيزها يف مواقع اخلطر، وتطوير اهلياكل األساسية، وإحياء الرتاث الثقايف املستهدف بشكل متزايد 
احلضرية على وإعادة ختطيط املناطق املدمرة. وميكن خلربة موئل األمم املتحدة يف اجلهود الرامية لتعزيز قدرة املناطق 

على مواءمة االستجاابت اإلنسانية واإلمنائية، ابلتعاون الوثيق مع وكاالت مثل  مود وتعمريها أن تساعد أيضاً الص
البنك الدويل وبرانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث. وسيعمل موئل 

واجملتمعات احمللية على الصمود، وهي فئات وجمتمعات الفئات املهمشة على التأكد من أن قدرة  األمم املتحدة أيضاً 
 كامالً   ما تعاين أشد املعاانة يف األزمات اليت تؤثر على البيئة املبنية واخلدمات، تُعَطى األولوية وُتدمج إدماجاً  غالباً 

 يف اسرتاتيجيات وخطط التعايف وإعادة اإلعمار.
 االت املواضيعية الشاملةبُعد اإلدماج االجتماعي واجمل -دال

عاَل مشروع اخلطة االسرتاتيجية األولوايت التنظيمية اليت جيب أن تدعم مجيع جماالت العمل الذي ي -109
ينفذه موئل األمم املتحدة على مسارين: بُعد اإلدماج االجتماعي الذي يشمل حقوق اإلنسان؛ واملسائل اجلنسانية؛ 

قة؛ وجمالني من اجملاالت املواضيعية الشاملة: القدرة على الصمود والسالمة. والشباب، وكبار السن؛ واإلعا واألطفال،
عن العوامل احملركة  ويوفر هذان املساران صلة متقاطعة تشمل مجيع جماالت التغيري ونتائجها ذات الصلة، فضالً 

 للتغيري.
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 ، وكبار السن؛اجلنسانية؛ واألطفال، والشباباإلدماج االجتماعي: حقوق اإلنسان؛ واملسائل  بعد (أ)
 واإلعاقة؛

 حقوق اإلنسان
والقاضي  2030هذا البعد ابلغ األمهية يف الوفاء اباللتزام الوارد يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام  -110

لتوسع أبال يتخلف أحد عن الركب، من خالل العمل من أجل إجياد عامل ميكن للجميع فيه االستفادة من مزااي ا
مشروع اخلطة االسرتاتيجية الفرصة جلعل بعد اإلدماج االجتماعي مبثابة جهاز الرتشيح  احلضري املستدام. ويتيح

ال ُتشَرك بصورة َعَرضية، بل ُتستهدف  الذي مير عربه عمل موئل األمم املتحدة للتأكد من أن الفئات األكثر ضعفاً 
نسان على نطاق منظومة األمم ال للنهج القائم على حقوق اإلبشكل حمدد، مبا يف ذلك عن طريق االمتثال الفع

 املتحدة.
إن حقوق اإلنسان هي حقوق عاملية غري قابلة للتصرف وغري قابلة للتجزئة ومرتابطة ومتشابكة، وابلتايل  -111

ل فهي متأصلة يف مجيع البشر، بغض النظر عن العرق أو اجلنس أو اجلنسية أو الوضع من حيث اهلجرة، أو األص
 و أي وضع آخر.اإلثين أو اللغة أو الدين أ

وال ميكن أن يكون التوسع احلضري مستدامًا إال إذا استند إىل حقوق اإلنسان، كما أن الظروف  -112
املعيشية ال ميكن حتسينها للجميع إال إذا كانت حقوق كل إنسان حمميًة ومعززًة بصورة شاملة. ووفق ما تشري إليه 

من معاجلة أسبابه املنهجية واالقتصادية  ة أعراض الفقر، بدالً تقديرية الضيقة النطاق ملعاجلاألدلة فإن التدابري ال
 .2030واالجتماعية واملكانية، لن حتقق النتائج الطموحة اليت دعت إليها خطة التنمية املستدامة لعام 

حلقوق اإلنسان والكرامة االلتزام بعامل يسوده االحرتام العام  2030وتؤكد خطة التنمية املستدامة لعام  -113
، وترتكز اخلطة احلضرية اجلديدة على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملعاهدات الدولية حلقوق (35)انيةاإلنس

، كما أن عدداً من قرارات جملس إدارة موئل األمم املتحدة قد أكدت احلاجة إىل ترسيخ عمل الربانمج (36)اإلنسان
 .(37)اإلنسانضمن النظام الدويل حلقوق 

يع نتائج مشروع اخلطة االسرتاتيجية وتربط بينها. ويطبق موئل األمم املتحدة تثري حقوق اإلنسان مجو  -114
عن الركب،  النهج القائم على حقوق اإلنسان ملعاجلة أوجه عدم املساواة والتمييز، حيث يصل إىل أشد الناس ختلفاً 

ى وجه اخلصوص، يسهم شرية يف صميم حتليالته وعمله. وعلعن طريق وضع عالقات القوة يف املستوطنات الب أوالً 
، (38)مشروع اخلطة االسرتاتيجية يف إعمال احلق يف مستوى معيشي مناسب، مبا يف ذلك احلق يف السكن الالئق

ة والتعليم. يالصحالرعاية ؛ وبذلك يسهّ ل حتقيق حقوق مرتابطة، مثل احلق يف (39)واحلق يف املياه والصرف الصحي

                                                 
 .8، الفقرة 2030خطة التنمية املستدامة لعام  :حتويل عاملنا ( 35)
 .ن اخلطة احلضرية اجلديدةم 126و 12املثال، الفقرتني انظر، على سبيل  ( 36)
، على سبيل املثال، متت املوافقة على تعميم مراعاة حقوق اإلنسان ابعتبارها مسألة ذات أولوية من خالل 2013يف عام  ( 37)

 .2019-2014إدراجها يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 
، ويف العهد الدويل اخلاص 1948اإلنسان لعام يف اإلعالن العاملي حلقوق  جزء من احلق يف مستوى معيشي مناسب الوارد ( 38)

 .1966ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 
بشأن حق اإلنسان يف املياه  64/292من خالل اعتمادها للقرار  2010على النحو الذي أقرته اجلمعية العامة يف عام  ( 39)

 .والصرف الصحي
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ز واملساواة، والوصول إىل املعلومات، واملشاركة، واملساءلة، واحلق يف ملبادئ ذات الصلة، مثل عدم التمييأما ا
 .(41)ذات أمهية رئيسية ، فهي أيضاً (40)االنتصاف

ويعاَل إعطاء األولوية حلقوق اإلنسان األسباب اهليكلية لعدم املساواة والتمييز على حنو متكامل. فعلى  -115
النتائج املتعلقة ابملساواة يف احلصول على اخلدمات األساسية احلد من الفقر والتفاوت املكاين  سبيل املثال، يشمل

 واالجتماعية، واحلصول على األراضي واألماكن العامة. 
يف نظام حقوق اإلنسان  نشطاً  سيقيم موئل األمم املتحدة شراكات مع كياانت أخرى تؤدي دوراً و  -116

كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي   ابألمم املتحدة، مبا يف ذلك املقررة اخلاصة املعنية ابلسكن الالئق
افظة على مبادئ حقوق مناسب وابحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق، وجهات فاعلة أخرى مسؤولة عن احمل

عند التعامل مع القطاع اخلاص، سيسرتشد موئل األمم املتحدة ابملبادئ التوجيهية املتعلقة ابألعمال و اإلنسان. 
واالتفاق العاملي لألمم ‘‘ للحماية واالحرتام واالنتصاف’’تنفيذ إطار األمم املتحدة  التجارية وحقوق اإلنسان:

 املتحدة. 
 اجلنسانية

للتمييز القائم على نوع اجلنس، الذي يشري إىل التمييز ضد األفراد بسبب نوع اجلنس أو اهلوية ميكن و  -117
سباب أخرى، مثل األصل اإلثين، والوضع من اجلنسانية أو امليل اجلنسي، أن يتقاطع بصورة أكرب مع التمييز أل

ىل زايدة هتميش هؤالء األفراد واحلد حيث اهلجرة، والعمر، ضمن عوامل أخرى، وأن يفاقم هذا التمييز مما يؤدي إ
 من قدرهتم على املشاركة الكاملة يف التنمية احلضرية املستدامة واالستفادة منها.

م املتحدة مرارا ابحلاجة إىل منع ومواجهة التمييز على أساس وقد أقر جملس حقوق اإلنسان التابع لألم -118
ضرية اجلديدة املساواة بني اجلنسني ومتكني مجيع النساء وتتوخى اخلطة احل .(42)اهلوية اجلنسانية وامليل اجلنسي

مة. ولدى ، وتؤكد احلاجة إىل مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف مجيع جوانب التنمية احلضرية املستدا(43)والفتيات
ية يف موئل األمم املتحدة سجل حافل على صعيد تعزيز تعميم مراعاة املنظور اجلنساين وحتديد األولوايت الربانجم

 .(44)مجيع أعماله
إىل هذه االلتزامات  2025-2020ويستند مشروع خطة موئل األمم املتحدة االسرتاتيجية للفرتة  -119

وعلى سبيل املثال فإن املشاركة الفعالة  .(45)يتماشى مع معايري األمم املتحدة احلقوقية يف اجملاالت األربعة للتغيري مبا
التمييز اجلنساين، سواء يف اختاذ القرارات أم يف تنفيذ الربامج. ولذلك أمر أساسي يف التصدي ملختلف أشكال 

املستوايت؛ وداخل  سيواصل موئل األمم املتحدة تعزيز شراكاته القوية يف هذا اجملال مع احلكومات على مجيع
                                                 

 من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. 2يف املادة  احلق يف االنتصاف هو حق منصوص عليه ( 40)
-www.unhabitat.org/books/theمجيع املبادئ املدرجة منصوص عليها يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان. انظر أيضًا  ( 41)

human-rights-in-cities-handbook-series-volume-i-the-human-rights-based-approach-to-housing-and-slum-

upgrading/.. 
(42 ) A/HRC/RES/32/2. 
 )ج(. 13اخلطة احلضرية اجلديدة، الفقرة  ( 43)
 .24/4، و20/7، و16/6انظر، على سبيل املثال، قرارات جملس اإلدارة  ( 44)
الفتيات على قدم املساواة يف دن واملناطق إال إذا ظلت النساء و على سبيل املثال، ال ميكن حتقيق تعزيز الرخاء املشرتك يف امل ( 45)

سيكون من املستحيل حتسني مستوايت املعيشة وإدماج املهاجرين  . وابملثلاحلصول على فرص العمل الالئق وسبل كسب العيش
 والالجئني واملشردين داخليا ما مل جير التعامل مع ذلك من منظور جنساين.
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ء غري احلكوميني منظومة األمم املتحدة، وال سيما هيئة األمم املتحدة للمرأة ومفوضية حقوق اإلنسان؛ ومع الشركا
واجملتمع املدين؛ ومع الفريق االستشاري املعين ابلقضااي اجلنسانية، وهو هيئة استشارية مستقلة لدى املدير التنفيذي 

 ملوئل األمم املتحدة. 
 ألطفال والشباب وكبار السنا

ظل عمل موئل األمم املتحدة يركز بشكل رئيسي على الشباب من النساء والرجال. وقد انصر املوئل  -120
بنجاح دور الشباب ابعتبارهم قادة يف التنمية احلضرية املستدامة، مع التسليم ابملبدأ املوجه ألهداف التنمية 

ديدة، مدن للجميع. وتتمثل املنهجية ورؤية اخلطة احلضرية اجل‘‘ أال يتخلف أحد عن الركب’’املستدامة، وهو 
املدونة يف مبادئ كمباال لعام ‘‘ التنمية بقيادة الشباب’’الناجحة لتحقيق اإلنصاف احلضري للشباب يف منهجية 

لق . وقد مكنت برامج الشباب يف هذه املنهجية موئل األمم املتحدة من االضطالع بدور قيادي فيما يتع2008
 ة األمم املتحدة.بقضااي الشباب ضمن منظوم

ويوسع مشروع اخلطة االسرتاتيجية نطاق العمل لكي أيخذ يف االعتبار كامل الطيف العمري، مدجماً  -121
بشكل كامل األطفال وكبار السن، الذين قد يتعرضون للتمييز يف البيئة احلضرية. وكثريا ما مينع األطفال، وخباصة 

جه خاص من خطر التهميش، مثل األسر املعيشية اليت ترأسها ، واألشخاص الذين يعانون بو الفتيات، وكبار السن
نساء، من احلصول على السكن واخلدمات األساسية احلضرية واألماكن العامة واهلياكل األساسية، والفوائد العامة 

 للتوسع احلضري.
تياجات اخلاصة وأوجه الضعف على االح 2030وقد ُسلط الضوء يف خطة التنمية املستدامة لعام  -122

هُنج وسياسات إسكانية ’’ابملثل، تدعو اخلطة احلضرية اجلديدة إىل  .(46)لدى كبار السن واألطفال والشباب
عالوةً على ذلك فإن أهداف التنمية املستدامة تتضمن غايتني حمددتني  ‘‘.(47)مراعية لالعتبارات العمرية واجلنسانية

 .(48) النقل واألماكن العامةاألطفال وكبار السن يف جمايلتسلطان الضوء على احتياجات 
وسيعمل موئل األمم املتحدة مع الشراكات مع ممثلي هذه الفئات العمرية وسيواصل توسيع نطاق هذه  -123

الشراكات؛ ومع احلكومات احمللية والوطنية؛ والشركاء الرئيسيني اآلخرين، مبا يف ذلك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص؛ 
ة ذات الصلة، مثل اليونيسيف واجمللس االستشاري للشباب التابع ملوئل األمم هيئات منظومة األمم املتحد ومع

 .(49)‘‘: اسرتاتيجية األمم املتحدة للشباب2030شباب عام ’’املتحدة، متشيا مع اسرتاتيجية األمني العام 
 اإلعاقة

’’اإلعاقة هي مفهوم متطور ]...[ وهي ]...[ انمجة عن التفاعل بني األشخاص املصابني بعاهة  -124
 .(50)‘‘واحلواجز املوقفية والبيئية مما يعرقل مشاركتهم الكاملة والفعالة يف اجملتمع على قدم املساواة مع اآلخرين

واإلعاقة، كما هو  .(51)يف املائة من سكان العامل 15وتشري البحوث إىل أن األشخاص ذوي اإلعاقة ميثلون حنو 
                                                 

 .25و 23، الفقرتني 2030مية املستدامة لعام حتويل عاملنا: خطة التنانظر، على سبيل املثال،  ( 46)
 .134، و113، و32، و20، الفقرات اخلطة احلضرية اجلديدةانظر  ( 47)
 .7-11و 2-11، الغايتني 11انظر هدف التنمية املستدامة  ( 48)
 ../https://www.un.org/youthenvoy/youth-unانظر ( 49)
 باجة.اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الدي ( 50)
 /http://www.hiproweb.org ،‘‘اإلعـــــــاقـــــــة والتنميـــــــة’’انظر، على ســــــــــــــبيـــــــل املثـــــــال، املنظمـــــــة الـــــــدوليـــــــة للمعوقني،  ( 51)

fileadmin/cdroms/Handicap Developpement/www/en page 21- html.. 

http://www.hiproweb.org/
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نوع اجلنس والعمر، قد تكون عاماًل يؤدي إىل تفاقم املشكلة يف سياق التمييز املتعدد اجلوانب احلال فيما خيص 
واإلقصاء، مما جيعل الشخص ابلفعل عرضة لإلقصاء بدرجة أكرب. وميكن رؤية هذا اإلقصاء يف حقيقة أن أكثر 

فإن التنمية احلضرية املستدامة،  وعلى هذا النحو .(52)يعيشون يف فقريف املائة من األشخاص ذوي اإلعاقة  80من 
مبا يف ذلك يف سياق احلد من الفقر، ال ميكن أن تتحقق إال إذا أدم ج األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل فعال يف 

 صنع القرار وأصبحوا قادرين على احلصول على حقوقهم. 
وتؤكد  (53)ص ذوو اإلعاقةييز املتعددة اليت يواجهها األشخاوتقر اخلطة احلضرية اجلديدة أبشكال التم -125

إلدماجهم  أساسياً  مسبقاً  على حقوقهم، مبا يف ذلك احلق يف إمكانية الوصول والتصميم العام، ابعتبار ذلك شرطاً 
ابحلاجة إىل إدماجهم بشكل فعال يف اجملتمع، وحترتم حقهم يف التمتع مبستوى معيشي  يف اجملتمع. وتقر أيضاً 

األشخاص ذوي اإلعاقة على أمهية حقوقهم، ومع ذلك ال يزال كذلك تشدد اتفاقية حقوق   .( 54)ناسبم
األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون العديد من العقبات املتصلة، على سبيل املثال، ابحلصول على السكن والنقل 

ميم اً بسبب عدم فعالية التخطيط والتصوالتكنولوجيا والعمل، سواء يف املناطق احلضرية أم الريفية، ويزداد األمر سوء
 .(55)احلضريني

من أهداف التنمية املستدامة على أمهية األشخاص ذوي اإلعاقة فيما خيص غايتني  11ويؤكد اهلدف  -126
حمددتني: النقل والوصول إىل األماكن العامة. ويف اخلطة االسرتاتيجية، يعلق بعد اإلدماج االجتماعي أمهيًة كربى 

املتحدة شراكة مع اجلماعات املمثلة  سيقيم موئل األمم على األشخاص ذوي اإلعاقة. وحتقيقا هلذه الغاية،
وأصحاب احلقوق الفردية، واحلكومات احمللية والوطنية، وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة، واجملتمع املدين من 
أجل تعظيم التأثري وكفالة تعزيز واحرتام ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف ذلك إمكانية الوصول 

 صميم العام. والت
 اجملاالت املواضيعية الشاملة: القدرة على الصمود والسالمة )ب(

 القدرة على الصمود
وينظر موئل األمم املتحدة القدرة احلضرية على الصمود بوصفها القدرة القابلة للقياس ألي نظام  -127

كانت طبيعية مثل   حضري، مبا يف ذلك سكانه، على احلفاظ على االستمرارية عرب الصدمات والضغوط، سواء
مع التكيف اإلجيايب والتحول الزالزل، أو من صنع اإلنسان مثل تدفقات السكان السريعة نتيجة للنزاع املسلح، 

ما يعيشون يف  حنو االستدامة. وتتأثر الفئات الضعيفة والفقراء ابلصدمات واإلجهاد أكثر من سواهم ألهنم غالباً 
  املوارد أو القدرة على التعايف منها.أماكن وأوضاع غري مستقرة ويفتقرون إىل

دن واملستوطنات البشرية األخرى ومبا يوجد وعلى هذا النحو فإن بناء القدرة على الصمود اخلاصة ابمل -128
فيها من الناس واجملتمعات احمللية واملؤسسات والبيئات ونظم اهلياكل األساسية، هو أحد األهداف الرئيسية للخطة 

كذلك   .(56)ةوأهداف التنمية املستدام 2030نحو الذي بينته خطة التنمية املستدامة لعام االسرتاتيجية، على ال
                                                 

 .23، الفقرة 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام  ( 52)
 .20، الفقرةاخلطة احلضرية اجلديدة ( 53)
 .36، الفقرةاخلطة احلضرية اجلديدة ( 54)
 متاح على: دليل التدريب. :واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةمفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان،  ( 55)

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CRPD_TrainingGuide_PTS19_EN%20Accessible.pdf. 
 .7، الفقرة 2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام انظر، على سبيل املثال،  ( 56)
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بيان الصلة بني القدرة على الصمود والتنمية يف اخلطة احلضرية اجلديدة يف جماالت مثل اخلدمات األساسية جرى 
 احلضرية واإلسكان والبنية التحتية.

يف الصمود احلضري وظل يقدم الدعم للمدن على إدماج ولدى موئل األمم املتحدة ثروة من اخلربة  -129
صمود يف اخلطط والعمليات واملشاريع، وعند االقتضاء، حتديد إجراءات األفكار واإلجراءات بشأن القدرة على ال

 إضافية ميكن للمدن أن تنفذها من أجل االستعداد للمخاطر واالستجابة هلا والتعايف منها.
تعترب القدرة على الصمود مسألة هامة مشرتكة تربط بني عمل موئل األمم ويف اخلطة االسرتاتيجية،  -130

. وهذا هو احلال، على سبيل املثال، مع اجلهود اليت جيري بذهلا من أجل مساعدة اجملتمعات املتحدة بعمل شركائه
تمعات احمللية احمللية واهلياكل األساسية للتكيف مع تغري املناخ، مع الرتكيز بوجه خاص على ضمان إدراج اجمل

 ن قدراهتا التنظيمية وآليات الدعم.املهمشة والعشوائية يف التكيف مع الصدمات املتعلقة ابملناخ، ابالستفادة م
ولدى موئل األمم املتحدة العديد من الشراكات اهلامة اليت تعمل على القدرة على الصمود وتسعى إىل  -131

كات احلكومة احمللية ا هذه اخلطة االسرتاتيجية. وتشمل تلك الشر  تعزيزها وتوسيع نطاقها خالل الفرتة اليت تغطيها
ألمم املتحدة، مثل مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث واملنظمة الدولية والوطنية؛ وشركاء منظومة ا

ور للهجرة؛ والقطاع اخلاص؛ ومؤسسات البحوث؛ واجملتمع املدين. ويعرتف موئل األمم املتحدة بشكل خاص ابلد
 احلاسم للمرأة واجلماعات الشعبية يف كفالة إجياد جمتمعات حملية قادرة على الصمود.

 المةالس
عامل ’’، اليت هتدف إىل إجياد 2030تكتسب السالمة أمهية رئيسية يف خطة التنمية املستدامة لعام  -132

الغاايت يف إطار اهلدف  ، مع وجود عدد من(57)‘‘خال من اخلوف والعنف ]...[ تكون فيه املوائل البشرية آمنة
وتدعو اخلطة احلضرية اجلديدة إىل  .(58)مةمن أهداف التنمية املستدامة اليت تقدم إشارات حمددة إىل السال 11

إجياد بيئة سليمة وآمنة يف املدن واملستوطنات البشرية، مبا ميّكن اجلميع من العيش والعمل واملشاركة يف احلياة 
الرتهيب، مع مراعاة كون النساء والفتيات واألطفال والشباب واألشخاص الذي احلضرية دون خوف من العنف و 

 .(59)رياً ما يتضررون بوجه خاصيعيشون يف أوضاع هشة كث
ويقر مشروع اخلطة االسرتاتيجية جبدوى السالمة يف ضمان الظروف املعيشية احملسنة بشكل عام يف  -133

دم املساواة، والقضاء على أمناط اإلقصاء االجتماعي واإلقليمي. املناطق احلضرية، واإلدماج االجتماعي، واحلد من ع
السالمة بوصفها مسألة شاملة ينبغي النظر إليها بوصفها مؤشرًا يف مجيع ويعلي موئل األمم املتحدة من شأن 

جماالت التغيري ونتائجها ذات الصلة بكل جمال من تلك اجملاالت، مع إيالء اهتمام خاص بتحسني مستوايت 
مشاركة جمدية ، نظراً ألن تلك اجملموعات ال ميكن أن تشارك عيشة وإدماج املهاجرين والالجئني واملشردين داخلياً امل

 يف عمليات صنع القرار إال إذا كانت آمنة.
 .(60)وتدعو اخلطة احلضرية اجلديدة إىل إدماج سياسات منع اجلرمية يف االسرتاتيجيات واملبادرات احلضرية -134

ر املتكامل تتقاطع السالمة مع جوانب اإلدماج االجتماعي املتصلة ابلتنقل املستدام، والوصول ويف هذا املنظو 

                                                 
 (  املرجع نفسه.57)
 .7-11و 2-11، الغايتني 11(  هدف التنمية املستدامة 58)
 .39، الفقرة اخلطة احلضرية اجلديدة(  59)
 .103، الفقرة اخلطة احلضرية اجلديدة(  60)
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ل إىل األماكن العامة واخلدمات األساسية واستخدامها، وتعزيز التماسك واإلدماج االجتماعيني. ومن املهم الفعا
سب العيش. وقد بينت الدراسات وجود أيضا تعزيز وصون املدن املنتجة والتنافسية، وفرص العمل الالئق وسبل ك

والدور الذي يؤديه تركز احلرمان يف أجزاء معينة من عالقة إحصائية قوية بني اجلرمية والعنف وازدايد عدم املساواة 
يف تفاقم أشكال خمتلفة من اجلرمية. وللسالمة أيضا أتثري غري تناسيب على  -وهو جتسيد للتفاوت املكاين  -املدينة 
نوع اجلنس واألقليات اجلنسانية والشباب وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، األمر الذي يؤدي إىل املرأة و 

 ضاؤل النتائج على صعيد التنمية واالزدهار.ت
إىل خربة موئل األمم املتحدة يف جمال تعزيز السالمة احلضرية ووضعه القيادي بشأن هذه  واستناداً  -135

فإنه يتمتع بوضع قوي لتعميم مراعاة مسائل السالمة يف مجيع مراحل عمله،  املسألة داخل منظومة األمم املتحدة
لية والوطنية؛ وشركاء منظومة األمم املتحدة، مثل مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات ابلشراكة مع احلكومات احمل

، واجلهات صاحبة املصلحة، مبا واجلرمية، واليونيسيف، وهيئة األمم املتحدة للمرأة؛ والقطاع اخلاص؛ واجملتمع املدين
 لبحثية.يف ذلك الفئات ذات احلقوق والفئات اجملتمعية املنظمة واملؤسسات ا

 الطرائق الداخلية لتنفيذ ورصد وتقييم مسائل اإلدماج االجتماعي واجملاالت املواضيعية الشاملة )ج(
املسائل الشاملة من  2019 – 2014تناول موئل األمم املتحدة من خالل خطته االسرتاتيجية للفرتة  -136

تيجة لذلك أحرز تقدم كبري يف وضع برامج خالل النهج ذي املسارين للتعميم واملشاريع املتعلقة مبسائل حمددة. ون
. وتكامالً  ونظم لضمان فعالية التعميم وحتديد األولوايت القائمني على احلقوق واملسائل، ووضع هنج أكثر متاسكاً 

ألهداف إىل عمليات ميدانية فعالة مع وجود مشاريع خاصة ابملسائل اجلنسانية وأفضى وضع برامج حمددة ا
 والشبابية.

نظام للمؤشرات الشاملة، يقيّ م األنشطة الشاملة يف مجيع مشاريع وبرامج موئل األمم  وكان إنشاء -137
عم املشاريع وبناء املتحدة ويقدم توصيات، فعااًل يف تعميم اجملاالت الرئيسية، وكذلك احلال على صعيد جهود د

الضطالع بدور هام يف اخلطة القدرات والدعوة. ولذلك سيواصل دعم املشاريع واملشاريع اخلاصة مبسائل حمددة ا
االسرتاتيجية اجلديدة. إضافًة إىل ذلك سيتعزز بشكل أكرب بُعد اإلدماج االجتماعي واجملاالت املواضيعية الشاملة 

 مي.من خالل دعم عناصر التمكني التنظي
وتشري الدروس املستفادة من مسائل شاملة سابقة إىل حتدايت على صعيد القابلية للقياس والرصد  -138

التقييم والتمويل واملشاركة. ولذلك فإن الب د من تعزيز قدرة موئل األمم املتحدة على املعاجلة اجملدية ألبعاد و 
ا يف ذلك يف سياق هيكله التنظيمي ومالك اإلدماج االجتماعي بشكل جذري من أجل حتقيق أهدافه الطموحة، مب

 املوظفني ومؤشرات وأهداف إدارة األداء ذات الصلة.
على ذلك فإن املؤشرات احملددة للنواتج املقرتحة يف مشروع اخلطة االسرتاتيجية يف إطار كل جمال  عالوةً  -139

وصرحية لكل بعد من أبعاد  للتغيري ستأخذ يف االعتبار ابرامرتات اإلدماج االجتماعي. وستوضع نواتج واضحة
التغيري من أجل حتسني الرصد  اإلدماج االجتماعي أو لكل جمال مواضيعي وسُتدمج هذه النواتج يف جماالت

 والتقييم ومجع األدلة حبيث ميكن قياس أثرها إلثراء الدعوة القائمة على املعارف بشأن أفضل املمارسات.
 حمركات التغيري -هاء

السرتاتيجية طريقًة وإطاراً يبني ملاذا وكيف أن هناك تغيرياً مطلوابً من املتوقع أن يعرض مشروع اخلطة او  -140
أن هذا التحول هو مسرية متعددة السنوات. إن حمركات التغيري هي عناصر حمددة  ن يكون مفهوماً حيدث، على أ
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وتؤدي يف هناية املطاف  تعمل معا من أجل تقدمي خدمات ومنتجات ستؤدي إىل تغيري أو تدفع ابجتاه حتقيق نتائج
 لرئيسية ملوئل األمم املتحدة.إىل حتقيق أهداف اخلطة االسرتاتيجية. وهي متثل كذلك الكفاءات الوظيفية ا

 وحتدد اخلطة احلضرية اجلديدة حمركات التغيري األساسية األربعة التالية: -141
 السياسة العامة والتشريع؛ )أ(

 التخطيط والتصميم احلضراين؛ )ب(
 وكمة؛احل )ج(
 آليات التمويل. )د(

والبلدان لتطوير وسائلها الناجحة إن هذه احملركات حمددة السياق، وسيدعم موئل األمم املتحدة املدن  -142
. وستسرتشد هذه احملركات كامالً   اخلاصة هبا هبدف نشرها والتغلب على العقبات اليت قد حتول دون تنفيذها تنفيذاً 

 ابلتايل ستكون مراعية لالعتبارات اجلنسانية.ابلنهج القائم على حقوق اإلنسان، و 
 السياسة العامة والتشريع )أ(

ضري يتعني على احلكومات الوطنية يف مجيع البلدان أن تضع السياسات احلضرية يف سياق التوسع احل -143
يف صلب أعلى مستوايت حتليل السياسات العامة وصنع السياسات، سواء كانت سياسات االقتصاد الكلي أو 

انت اسات االجتماعية أو املكانية. وجتمع السياسات احلضرية الوطنية، على وجه اخلصوص، طاقات وإمكاالسي
املراكز احلضرية، اليت تكون خبالف ذلك مفككة، داخل النظم الوطنية للمدن وكجزء من التخطيط احلضري 

إلزالة  املدن، ولكن أيضاً  والعمراين. وهي متثل صكوكًا مميزة، ليس فقط من أجل ختصيص املوارد على نطاق
ينها، وإلقامة روابط آتزرية بني ديناميات التفاوت االجتماعي والتمييز، سواء داخل املناطق احلضرية أو فيما ب

بني املناطق الريفية  التحضر والعملية الشاملة للتنمية الوطنية، مع التسليم أبمهية تعزيز الروابط اليت يعزز بعضها بعضاً 
 تفادة من تلك الروابط يف التنمية املستدامة.واحلضرية واالس

فيذ سياسات حضرية على املستوى املالئم، مبا يف وسيعمل موئل األمم املتحدة مع البلدان لوضع وتن -144
ذلك يف إطار الشراكات الوطنية واحمللية وبني أصحاب املصلحة املتعددين، مع إقامة نظم متكاملة للمدن 

وتعزيز التعاون على مجيع مستوايت احلكومات مبا ميّكن من حتقيق التنمية احلضرية واملستوطنات البشرية األخرى، 
 ملتكاملة.املستدامة وا

ويعزز وجود إطار قانوين واضح وشفاف للتنمية احلضرية إنشاء قواعد مالئمة ونظم تنظيمية تستجيب  -145
طار أن يوفر إطارًا متينًا واستشرافيًا لتوجيه لالحتياجات احلقيقية والقدرات الفعلية واملوارد املتاحة. وميكن هلذا اإل

ة القانون وآليات التنفيذ الواضحة، كما ميكن إنفاذه ابستمرار كجزء إىل املساءلة وسياد التنمية احلضرية، استناداً 
ت من اجلهود الرامية إىل االستفادة من القوة التحويلية للتوسع احلضري. وسيعزز موئل األمم املتحدة التشريعات ذا

زز املساواة بني اجلنسني، الصلة، مبا يف ذلك تلك القائمة على اعتبارات اإلنصاف اليت ال تستثين أحداً وال جماالً وتع
األمر الذي يؤدي بدوره إىل احلد من الفقر وتعزيز الرخاء؛ والبناء املالئم واألنظمة احلضرية املصممة هبدف تعزيز 

 ومعاجلة التصدي واالستجابة على حنو فعال لألزمة احلضرية.  العمل املناخي وحتسني البيئة احلضرية،
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 احلضراينالتخطيط والتصميم  )ب(
التخطيط والتصميم احلضراين والعمرانيان مها أكثر من جمرد أداة تقنية؛ إهنما مبثابة عملية سياسية  -146

ن شكل املدينة ووظيفتها يف ومتكاملة ترتكز على املشاركة وتعاَل وتساعد يف التوفيق بني مصاحل متضاربة بشأ
طق وامتدادت حضرية خمططة على الصعيد العاملي إطار منظور حضري مالئم. إن نسبة األراضي اليت تشغلها منا

آخذٌة يف التناقص، حيث جتاوز استهالك األراضي النمو السكاين مبتعدًا بذلك عن األهداف الرئيسية للتنمية 
ما تكون املناطق األسرع حتضرًا األضعف من حيث نظم التخطيط  وكثرياً املستدامة والغاايت املنشودة منها. 

ل مفاهيم التخطيط والتصميم يف كثري من األحيان تعزز الفصل بني املهام وأعمال التطوير املوجهة والقدرات. وال تزا
 اكن العامة.حنو السيارات، مع الرتكيز على املباين، بدال من الشوارع واحلدائق والساحات اليت تشكل األم

جل الصاحل العام، وأن وبوصف التخطيط والتصميم احلضراين حمركًا للتغيري فإنه جيب أن يعمل من أ -147
ميثل القيم واالتفاقات اجلماعية، وأن يعتمد هنجًا قائمًا على حقوق اإلنسان، مع وجود خطط إمنائية وحلول 

فسه إىل أقصى حد من ميزهتا النسبية. وجيب أن تتصدى لالحتياجات امللحة يف املدن، على أن يزيد يف الوقت ن
يمي عنصرًا أساسيًا يف منوذج احلوكمة احلضرية اجملدد، الذي يشجع يكون التخطيط والتصميم احلضراين واإلقل

 الدميقراطية احمللية، واملشاركة واإلدماج، والشفافية، بغية ضمان التحضر املستدام واجلودة املكانية.
وطنات البشرية األخرى اجليدة التخطيط والتصميم أن حتسن اقتصادات التكتل وميكن للمدن واملست -148

كثافة. وسيشجع موئل األمم املتحدة املدن واملستوطنات البشرية األخرى اجليدة التخطيط هبدف ترشيد وأن تزيد ال
االستخدام املختلط  اقتصادات التكتل، واالستثمار يف اهلياكل األساسية، وزايدة الكثافة عند االقتضاء، وتوليد

امة ذات الشوارع احليوية، وتشجيع التنوع االجتماعي لألراضي، ومحاية البيئة الطبيعية واملعمورة، وتعزيز األماكن الع
والتكامل والتماسك واملساواة بني اجلنسني. وسيعزز موئل األمم املتحدة أيضًا التخطيط والتصميم احلضريني 

ملتكاملني من أجل تعزيز البعد املكاين للنموذج احلضري وحتقيق النتائج اإلجيابية والعمرانيني الطويلي األجل وا
 وسع احلضري. وسيتطلب ذلك جتديد العمل املشرتك مع القطاع اخلاص، وال سيما القطاع العقاري.للت

 احلوكمة )ج(
التدخالت  تزيد املؤسسات وآليات احلكم الضعيفة من خطر ضعف األداء وإهدار املوارد وعدم كفاية -149

ات وآليات احلوكمة الفعالة، القطاعية وانتهاكات حقوق اإلنسان وعدم إحراز تقدم بشكل عام. وحتدد املؤسس
سواء كانت رمسية )الدستور والتشريعات واألنظمة( أو غري رمسية )املعايري االجتماعية والعادات والتقاليد(، معاً 

قطاعان العام واخلاص القرارات ذات الطابع االقتصادي أو الكيفية اليت يتخذ هبا األشخاص واملنظمات وال
زيد إىل أقصى حد ممكن من القدرات ويرشد املوارد. وتشمل احلوكمة احلضرية الطرق االجتماعي أو السياسي، مبا ي

عامة، املختلفة اليت تشارك من خالهلا املؤسسات العامة واخلاصة واألفراد يف ختطيط وتصميم وإدارة شؤون املدينة ال
طويل األجل. وميكن للحوكمة والعمليات املستخدمة يف التنفيذ الفعال جلدول أعمال تنمية املدينة القصري وال

احلضرية أن حتقق التنمية املستدامة عندما تكون مراعية للبيئة وتشاركية وتنطوي على املساءلة والشفافية والفعالية 
 ة أو يف املمارسة العملية. واإلنصاف والشمول، سواء من الناحية القانوني

لية واإلقليمية والوطنية احلكومية، وأبن لدى ويعرتف موئل األمم املتحدة بتعدد الوكاالت واملنظمات احمل -150
العديد منها مصاحل وأتثري تنافسي. ويتطلب حتسني احلوكمة احلضرية أن يكون اإلطار املؤسسي منسقًا وشفافاً. 

املساعدة يف تعزيز احلوكمة احلضرية، مع وجود مؤسسات وآليات سليمة متكّ ن وسيعمل موئل األمم املتحدة على 
 عن اجلهات صاحبة املصلحة والفئات املعنية يف املناطق احلضرية، إضافةً إىل الضوابط واملوازين املالئمة، وتضم ممثلني
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دماج االجتماعي؛ والنمو مما يوفر القدرة على التنبؤ واالتساق يف خطط التنمية احلضرية من أجل متكني اإل
 االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام؛ ومحاية البيئة.

 آليات التمويل )د(
آليات التمويل هي حمرك قوي للتغيري يف اخلطة االسرتاتيجية، كما أن قدرة احلكومات احمللية والوطنية  -151

يبها واالستفادة الفعالة منها هي عامل أساسي على تعبئة جمموعة واسعة التنوع من املصادر واألدوات املالية وترت
املستدامة. ويسعى عدد متزايد من املدن والبلدان إىل استخدام جمموعة تزداد تنوعاً من أطر لتنفيذ برانمج التنمية 

وصكوك التمويل، مبا يف ذلك التمويل املختلط، واالستثمار املؤثر، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وفرض 
وتفتح املخططات اجلديدة مثل ضرائب على املمتلكات، وحتصيل قيمة األراضي، وعمليات إصدار السندات. ال

املرافق املالية املركزة على املدينة والصناديق الدولية، مثل الصندوق األخضر للمناخ، وصندوق التكيف، ومرفق البيئة 
ينة والشراكة بني أصحاب املصلحة املتعددين واملساءلة العاملية، فرصا جديدة للتمويل. إن امللكية يف البلد/املد

ي أمور حامسة األمهية يف استخدام هذه األموال. وجيب أن يدعم متويل التنمية من خالل التعاون األعلى مستوى ه
ون هذه الثنائي واملتعدد األطراف املشاريع املبتكرة والتدخالت التجريبية واالستثمار الرأمسال احليوي. وينبغي أن تك

مة على مبادئ حقوق اإلنسان، مع إيالء االعتبار الصناديق مراعية للمناخ ومرتبطة ابألنشطة السليمة بيئيا وقائ
 لبعدي نوع اجلنس والعمر.

وسيعمل موئل األمم املتحدة، من خالل مؤسسة األمم املتحدة للموئل واملستوطنات البشرية، مع  -152
ملالية الة واالبتكارية واملستدامة، وسيسمح بتعزيز متويل البلدايت والنظم االبلدان لدعم أطر وأدوات التمويل الفع

 احمللية من أجل حتقيق وإدامة وتقاسم القيمة اليت ُتضفيها التنمية احلضرية املستدامة بطريقة تشمل اجلميع.
 العوامل املساعدة على األداء التنظيمي -واو

للمنظمة ابلعمل بكفاءة وحتقيق النتائج املتوقعة وإحراز  سمح العوامل املساعدة على األداء التنظيميت -153
حتقيق أهداف اخلطة االسرتاتيجية. ومع تطوير موئل األمم املتحدة جلهوده الداخلية وخربته يف هذه تقدم حنو 

احلكومات احمللية ودون الوطنية والدول األعضاء والشركاء اآلخرين من أجل العوامل  اجملاالت فإنه سيدعم أيضاً 
. وتتيح العوامل املساعدة قدراً أكرب من الكفاءة املساعدة التنظيمية، وابلتايل دفع عجلة التنمية احلضرية املستدامة

والفعالية والتأثري من أجل حفز إجراءات اجلهات املعنية األخرى واالستفادة منها، والشروع يف إجراءات حتويلية 
 واحملافظة عليها.

تحدة لكي لية املساعدة على األداء التنظيمي الظروف الالزمة ملوئل األمم املوستهيئ العوامل الستة التا -154
 يدعم التغيري املنشود املبني يف اخلطة االسرتاتيجية:

 الرصد واملعارف؛ )أ(
 ؛االبتكار )ب(
 الدعوة واالتصال والتوعية؛ )ج(
 الشراكات؛ )د(
 بناء القدرات؛ )هـ(
 النظم والعمليات. )و(
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 ارفالرصد واملع )أ(
واإلقليمي والعاملي أمر ضروري من أجل إن رصد الظروف واالجتاهات احلضرية على الصعيد القطري  -155

وتوفري معلومات قائمة على األدلة من أجل بناء  11اإلبالغ عن التقدم احملرز بشأن هدف التنمية املستدامة 
الصغرية  –ع أنواع البياانت سياسات حضرية مستدامة على كل مستوى من مستوايت احلوكمة احلضرية. ومجي

هي  –والوطنية، واملصنفة )حسب نوع اجلنس والعمر واملوقع( سواء كانت كمية أم نوعية والكبرية واملكانية واحمللية 
ذات أمهية، كما أن امللكية املشرتكة للبياانت، مبا يف ذلك من جانب الفئات األكثر ضعفا، والقدرات التحليلية 

ف الالزمة للعمل كعامل مساعد توصل إىل فهم مشرتك، هي ذات أمهية حامسة للبياانت واملعار والقيادة الالزمة لل
يدعم التغيري. وابعتماد هنج تدرجيي وشامل إلجياد مؤشرات مكيفة، ومنابر بياانت وقواعد بياانت سهلة االستخدام 

الرابعي السنوات: اسرتاتيجية موئل األمم  وتشاركية، على النحو الذي اقرتحه األمني العام لألمم املتحدة يف التقرير
(، فإنه ميكن أن ينظر إىل البياانت 2018عن التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة ) املتحدة لإلبالغ

 وإنتاج املعارف ذات الصلة ابعتباره موردا ابلغ األمهية للتغيري.
البد له من إنتاج أحدث املعارف؛ وتيسري  ولكي يصبح موئل األمم املتحدة مركزا للتفوق واالبتكار -156

 سيما بني املدن؛ وتعزيز إدارة املعارف؛ ومنهجة واستخدام أفضل املمارسات؛ ووضع حوافز تبادل املعارف، ال
 مؤسسية للتعلم؛ وتعزيز تطوير نظم داعمة للمعارف، ابالستفادة من عمل الشركاء الرئيسيني.

ار دارة املعارف؛ وحبوثه وعمله املعياري الطويل األمد؛ وإصدإن اسرتاتيجية موئل األمم املتحدة إل -157
منشورات رئيسية، مبا يف ذلك التقارير القطرية واإلقليمية والعاملية؛ وعمل املرصد العاملي للحضر، وتتبع االجتاهات 

سيع نطاقها والظروف احلضرية واإلبالغ عنها؛ وقاعدة بياانت أفضل املمارسات، هي كلها هياكل داعمة يتعني تو 
م على النحو املناسب بوصفها عامال مساعداً. ويف إطار بشكل كبري وتوحيدها حىت تضطلع املعارف بدور ها

دور موئل األمم املتحدة كجهة تنسيق فإن له دورا رئيسيا يؤديه يف توليد املعارف استنادًا إىل األعمال التنفيذية 
ل وشبكة شركائها. وهناك حاجة إىل زايدة الرتكيز على املسائ واملمارسات اجليدة داخل منظومة األمم املتحدة

الناشئة ومسائل احلدود، مثل اهلجرة، وتغري املناخ، ومستقبل العمل والغذاء، وانعدام األمن والنزاع، واستخدام 
يد من التكنولوجيات اجلديدة وما يرتتب عليها من آاثر على مستقبل التوسع احلضري. وابملثل، يلزم إجراء املز 

تغيري وابلتايل على الرتابط بني األبعاد احلضرية ألهداف البحث يف مناذج التحضر األنسب وأثرها على جماالت ال
 التنمية املستدامة.

 االبتكار )ب(
االبتكار، على حدود املعارف اجلديدة، هو مفتاح لتطوير احللول هلا القدرة على اإلسراع بوترية التقدم  -158

احلضري، وأتثري تغري املناخ  نمية املستدامة، مع األخذ بعني االعتبار حجم وسرعة التوسعحنو حتقيق أهداف الت
 والتكنولوجيا اجلديدة. ومن أجل االبتكار الالزم لالزدهار ولكي يصبح موئل األمم املتحدة عامال مساعداً رئيسياً 

واإلدارية واملالية املالئمة. وال ميكن  يف تصميم ونشر حمركات التغيري فإنه ينبغي عليه أن ينشئ الظروف املؤسسية
مساعداً رئيسيا لتحقيق التنمية إال عندما يصبح جزءا من كل عمل على نطاق املنظمة،  عامالً  أن يصبح االبتكار

 وعندما يستخدم اجلميع احللول املبتكرة.
ذلك يطلق قدرات جديدة إن االبتكار ابلغ األمهية لتحقيق األبعاد املختلفة للتنمية واالزدهار، ويف أثناء  -159

ويستخدم املوارد احمللية واألصول بشكل كامل. ويتعني استكشاف إمكانيات وشراكات ومنهجيات التمويل 
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يتعني بشكل كبري تعزيز قدرات احلكومات االبتكاري، مثل االبتكار املفتوح واالبتكار القائم على التحدي، كما 
 بار وتنفيذ تكنولوجيات رائدة.احمللية لكي تستطيع على حنو فعال شراء واخت

، سيعمل موئل األمم املتحدة 2025-2020ويف إطار خطة تنفيذ مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  -160
لتخطيط والتصميم احلضريني فإن تلك األفرقة ستنشر إىل اخلربة املكتسبة يف خمترب ا واستناداً ‘‘. أفرقة ابتكار’’مع 

راً جديدة ومبتكرة وإمكانية تنفيذها، كما تقيم مواطن القوة اخلاصة لألشخاص أدوات وطرائق حمددة، وستقيم أفكا
 وحتلل إمكاانت حتسني العمليات القائمة وحتويلها إىل حلول مبتكرة.

 الدعوة واالتصال والتوعية )ج(
مجيع يتمثل يف التأثري على العمل األوسع نطاقاً على  مم املتحدة أبن هناك دوراً رئيسياً يعرتف موئل األ -161

املستوايت ومن جانب مجيع أنواع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات واجملتمعات احمللية والقطاع 
طة احلضرية اجلديدة ويف اخلاص. وهو عنصر رئيسي يف دور موئل األمم املتحدة بوصفه مركز تنسيق لتنفيذ اخل

ة، ويتجاوز نطاق الشراكات اليت ميكن أن ينشئها الربانمج. التعجيل بوترية التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستدام
ومن املهم أن يعتمد ذلك على البياانت واملعارف واالبتكارات اليت ينتجها موئل األمم املتحدة واجملموعة األوسع 

ملختلف فئات اجلمهور  حلضرية املعنية. ويتطلب ذلك وجود أحداث قوية مصممة خصيصاً نطاقًا من اجلهات ا
خذ يف االعتبار التنوع اإلقليمي. إن الطابع التحويلي ملشروع اخلطة االسرتاتيجية وحقيقة أن حتقيق ذلك حيتم وأت

دث بصوت واحد متسق. بذل جهد مجاعي يتطلب من موئل األمم املتحدة وغريه من وكاالت األمم املتحدة التح
شركاء، ويف هناية املطاف التأثري على اإلجراءات وهبذا املعىن، ميكن للدعوة أن تعزز املصداقية والتنسيق بني ال

 واألفكار واملعتقدات، واجلمع بني خمتلف اجلهات الفاعلة وقطاعات اجملتمع.
ن أجل السماح ابلتبادل الفعال وسيكون االتصال الفعال حيواي لنجاح مشروع اخلطة االسرتاتيجية، وم -162

ذية. وإضافةً إىل تقدمي بياانت ومعلومات مبسطة فإن هذا االتصال لنتائج أعمال موئل األمم املتحدة املعيارية والتنفي
إىل الفهم العميق للناس والشركاء ومطالبهم ودوافعهم. ولدى  ، استناداً جيب أن يصوغ رسائل وقصص أكثر تفصيالً 

 املدن ة خربة كبرية يف إنشاء أدوات االتصال والربامج اليت تظهر بوضوح ما يفعله وحيققه يفموئل األمم املتحد
والبلدان يف مجيع أحناء العامل، على الرغم من اإلبالغ عن التغيري التحويلي والتأثري هو من اجملاالت اليت يتعني على 

ع صوت صناع القرار واملواطنني وسكان األحياء املوئل حتسني أدائه فيها. ولدى املوئل سجل حافل على صعيد إمسا 
واجلماعات احمللية والشركاء اآلخرين العاملني يف جمال التنمية احلضرية، كما الفقرية واملنظمات النسائية الشعبية 

 اتضح يف املؤمترات الرئيسية، مثل املنتدى احلضري العاملي.
أقصى قدر ممكن من التوعية وزايدة عدد إىل جنب لتحقيق  وجيب أن تسري الدعوة واالتصال جنباً  -163

طة احلضرية اجلديدة وحتقيق األهداف والغاايت املتعلقة ابملناطق أصحاب املصلحة الذين يعملون من أجل تنفيذ اخل
 .2030احلضرية يف خطة التنمية املستدامة لعام 

 الشراكات )د(
متثل الشراكات االسرتاتيجية وسيلة أساسية لتعبئة وتبادل املعارف واخلربات والتكنولوجيا واملوارد املالية.  -164

، واخلطة 2030اف التنمية املستدامة، وخطة التنمية املستدامة لعام من أهد 17وينعكس ذلك بوضوح يف اهلدف 
ز الشراكات ابعتبارها وسيلة أساسية للدعوة وتعبئة احلضرية اجلديدة. ويهدف مشروع اخلطة االسرتاتيجية إىل تعزي

لكية الوطنية والشفافية املوارد، وتوسيع نطاق برامج موئل األمم املتحدة وتعميق أثرها على مجيع املستوايت؛ وتعزيز امل
واملساءلة؛ وإمساع صوت اجملتمعات احمللية والنساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والفئات 
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مع دوره كجهة  الضعيفة؛ والتنفيذ والرصد واإلبالغ بشأن اخلطة احلضرية اجلديدة وأهداف التنمية املستدامة متشياً 
راكات من أجل استكمال خربة موئل األمم املتحدة يف االضطالع بدور وهناك حاجة إىل إقامة ش .(61)تنسيق

 وقيمته إىل اجلهود اليت تقودها اجلهات األخرى.رايدي يف طائفة واسعة من النتائج ولكي يضيف الربانمج خربته 
وسيستفيد موئل األمم املتحدة من سياسته بشأن إشراك أصحاب املصلحة واإلطار التعاوين ألصحاب  -165
حة يف تعزيز اخنراط شركائه يف السياسات العامة والدعوة وصنع القرار، واملشاركة املتسقة للحكومات احمللية املصل

ة، ومنظومة األمم املتحدة، واجملتمع املدين، واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص، واملؤسسات واإلقليمية والوطني
 لربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها.املالية، واجلهات األخرى صاحبة املصلحة يف تصميم ا

ملتحدة ويتطلب إصالح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية مشاركة أكثر اتساقاً من جانب منظومة األمم ا -166
ككل على الصعيد القطري واإلقليمي والعاملي، وأن تركز األمم املتحدة على ميزهتا النسبية يف شراكاهتا خارج 

لك الدور املتعدد األوجه للمنظمة بوصفها منظمة رائدة يف جمال الفكر وحافزة منظومة األمم املتحدة. ويشمل ذ
ميكن  تنفيذ التعاوين الذي اقرتحه موئل األمم املتحدة أساساً ومنظمة لالجتماعات وابنية للقدرات. وميثل إطار ال

 بعة التالية:استناداً إليه مواصلة تطوير دوره كجهة تنسيق، ويندرج ذلك حول األهداف الرئيسية األر 
 حتسني إنتاج املعارف والرصد واإلبالغ والدعوة؛ )أ(

األعضاء عرب الركائز الثالث لألمم املتحدة توفري سياسات متسقة ومتكاملة ودعم تقين للدول  )ب(
 )حقوق اإلنسان والسالم واألمن والتنمية(؛

 زايدة العمل احلفاز املشرتك لدفع عجلة التغيري التحويلي؛ )ج(
سيع نطاق دور موئل األمم املتحدة بوصفه منظماً لالجتماعات وجهة حافزة جلميع اجلهات تو  )د(

 ذلك تعميق التعاون مع احلكومات احمللية.احلضرية صاحبة املصلحة، مبا يف 
وسيعزز موئل األمم املتحدة التعاون يف منظومة األمم املتحدة بغية حتقيق قدر أكرب من التآزر واالتساق  -167

االت التغيري األربعة. ووفقا للتكليف الصادر عن اجلمعية العامة، سوف ينسق املوئل وضع وتنفيذ يف تنفيذ جم
منظومة األمم املتحدة بشأن التنمية احلضرية املستدامة واملستوطنات البشرية. ومن خالل اسرتاتيجية على نطاق 

األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة وآليات  عمل مشروع اخلطة االسرتاتيجية على أن يعزز بدرجة كبرية املشاركة يف
ا تسعى إىل االستفادة املثلى من املسامهات ، فإهن(62)التنسيق اإلقليمي وعمليات جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

 اليت تقدمها خمتلف أجزاء منظومة األمم املتحدة.
 بناء القدرات )هـ(

املعارف والكفاءات والطرائق واملهارات ونقلها إىل أقصى ميثل بناء القدرات، الذي يُعرف أبنه زايدة  -168
عدد ممكن من األفراد واملؤسسات يف مجيع أحناء العامل، وسيلًة هامة من وسائل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

حدة؛ عليه. وهو ينشئ ويعزز قدرة موئل األمم املتوحمركًا حتويليًا إلحداث التغيري اإلمنائي واحملافظة  2030

                                                 
 .171(  اخلطة احلضرية اجلديدة، الفقرة 61)
الوكاالت، وهو وثيقة صادرة عن موئل األمم املتحدة مل تعتمد بعد، إدراج التنمية احلضرية (  يقرتح إطار التنسيق املشرتك بني 62)

دون اإلقليمية واخلطط أو األطر املستدامة يف أطر عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، ومن مث تعميمها يف السياسات اإلقليمية و 
، واجلماعات االقتصادية اإلقليمية، ورابطة أمم جنوب 2063األفريقي لعام  االسرتاتيجية، مثل اإلطار االسرتاتيجي خلطة االحتاد

 شرق آسيا، ورابطة جنوب آسيا للتعاون اإلقليمي.
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واحلكومات، وخباصة احلكومات احمللية واإلقليمية؛ واملنظمات الشريكة على ختطيط وإدارة ورصد السياسات 
والربامج واملشاريع على مجيع املستوايت. إن بناء القدرات )مبا يف ذلك التدريب( هو الوسيلة لرتسيخ العمل 

والشركاء واالستجابة هلا، وتوليد االبتكارات، ودعم األمم املتحدة، وتقييم احتياجات احلكومات  املعياري ملوئل
التحول املؤسسي الطويل األمد على الصعيد القطري. وهو يتألف من جمموعة من األنشطة والنهج االبتكارية اليت 

ية الصعبة اليت تواجه املدن والتوسع متكن األفراد واملنظمات من فهم وحتليل وتنفيذ احللول للتحدايت احلضر 
. ولذلك فإنه ليس فقط عاماًل مساعداً للمنظمات واألفراد على السواء، بل أيضا عاماًل مساعداً لتنفيذ احلضري

 السياسات العامة والتغيري التنظيمي واملؤسسي واإلجراء التحويلي على أرض الواقع.
 النظم والعمليات )و(

عامال مساعداً. ويواجه أي  اتيجية إدارة األنظمة واإلجراءات بوصف ذلكيشمل مشروع اخلطة االسرت  -169
تغيري يف املؤسسات مقاومةً وقصوراً يف إجراءاهتا ونظمها الداخلية. وسينطوي تصميم وتكييف نظم وعمليات موئل 

ألوضاع العامة. األمم املتحدة على مشروع اخلطة االسرتاتيجية على أكثر من جمرد إعادة ترتيب تدفقات العمل وا
وي اخلربة والقدرة يستجيب ملتطلبات وشروط اخلطة؛ وعمليات تتسم ابلتخطيط ويقتضي ذلك إنشاء فريق من ذ

اجليد والفعالية واملرونة والقابلية للتكيف مبا جيعل اإلدارة وعملية صنع القرارات أكثر فعاليًة؛ وإعادة ترتيب نظم 
املشاريع أو الوحدات؛ من جمرد دعم  ة الوظائف للعمل بسالسة، بدالً املعلومات حبيث تدعم العمليات املتعدد

وإدارًة قائمًة على النتائج توجه ختطيط الربامج ورصدها واإلبالغ عنها وتقييمها؛ وتكنولوجيا مبتكرة ومكيفة تتسم 
جلة احلواجز القائمة بدرجة عالية من األمان لدعم تشغيل األعمال اليومية للوحدات التنظيمية؛ وإدارة املعارف ملعا

ولدعم تطوير منابر املعلومات  يت قدمت دعمًا حمدودًا لزايدة األداء وحتقيق نتائج أفضل.يف النظم والعمليات ال
واملعارف )مبا يف ذلك نظام احملاسبة واالستحقاقات اخلاصة ابملشاريع، وقاعدة بياانت أفضل املمارسات، وبوابة 

ًة معرفيًة متكاملًة من أجل تعزيز تماعي(، فإن هذا العامل املساعد سيدعم عملياملعلومات ووسائط التواصل االج
 إجناز التحوالت املنشودة، وربط املعرفة ابملوقف، وتغيري السلوك، والقرارات املتعلقة ابلسياسات.

عالوًة على ذلك يهدف موئل األمم املتحدة، متشيا مع سياسة األمم املتحدة على نطاق املنظومة، إىل  -170
يف العمل  50/50ايت العليا، هبدف حتقيق تكافؤ بني اجلنسني مبعدل حتسني تكافؤ اجلنسني، وال سيما يف املستو 

 . 2024داخل املنظمة حبلول عام 
 أساليب جديدة للعمل -اثلثاا 

يتطلب إجناز اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة حتطيم الوحدات السيئة األداء على مستوايت متعددة. س -171
هبا موئل األمم املتحدة يف خمتلف احلاالت؛ وكيفية مشاركته  وتضمن اخلطة املزيد من االتساق يف الطرق اليت يتدخل

الح منظومة األمم املتحدة اإلمنائية؛ على صعيد املدن، وعلى الصعيدين اإلقليمي والقطري مبا يتمشى مع إص
رتكيز وكيفية تعزيز الربجمة املتكاملة وضمان تطبيقها على نطاق املنظمة. وتوجز الفروع التالية تلك املسائل مع ال

 بوجه خاص على االبتكار والتفاعل القوي بني جماالت التغيري واحملركات والعوامل املساعدة على األداء التنظيمي.
 صنيف النموذجي للمستوطنات البشريةالت -ألف

وف يتطلب إجناز اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة بذل جهود خمصصة ومركزة على الصعيد القطري، مع س -172
ابلتحدايت الفريدة والناشئة يف جمال التنمية ’’من اخلطة احلضرية اجلديدة، اليت تقر  19الفقرة  األخذ يف االعتبار

والبلدان  دان، وال سيما البلدان النامية، مبا فيها البلدان األفريقية، وأقل البلدان منواً احلضرية اليت تواجه مجيع البل
، وكذلك التحدايت احملددة اليت تواجهها البلدان املتوسطة النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية
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عن البلدان واألراضي  ت نزاع، فضالً لبلدان اليت تشهد حاالاباهتمام خاص  ءإيال أيضاً  يتعني[ أنهالدخل ]و 
والكوارث  اخلاضعة لالحتالل األجنيب، والبلدان اليت متر مبرحلة ما بعد النزاع، والبلدان املتضررة من الكوارث الطبيعية

 .‘‘النامجة عن النشاط البشري
روف إن كل بلد مع مدنه ومستوطناته البشرية األخرى هو بلد فريد وخيضع جملموعات حمددة من الظ -173

وميكن ترمجته إىل هنج متميز ملوئل األمم  ،والديناميات. واقرُتح تصنيف منوذجي مبسط يتألف من ستة فئات
حتقيق و تقدمي أفضل دعم للبلدان واملدن يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة املتحدة، ابلتعاون مع شركائه، من أجل 

ل التصنيف النموذجي، املوضوع يف سياق هذه اخلطة األبعاد احلضرية ألهداف التنمية املستدامة. وسوف يعدَّ 
 االسرتاتيجية اجلديدة، أثناء تنفيذ اخلطة.

 والفئات الست هي على النحو التايل: -174
 هناك طلب على وضع حمركات للتغيري فيما خيص التوسع احلضري املستدام؛حيثما يكون  )أ(

مع  التغيري لضمان النتائج اإلمنائية متشياً حيثما يكون هناك طلب على إعادة ترتيب حمركات  )ب(
 ؛2030خطة التنمية املستدامة لعام 

خلطط اإلمنائية، حيثما جتري مواءمة حمركات التوسع احلضري املستدام على نطاق واسع مع ا )ج(
 ولكن مع وجود طلب على مضاعفة التأثري؛

لكن معفي ظل احلاجة إىل عندما تكون هناك ابلفعل حمركات للتوسع احلضري املستدام، و  )د(
 ؛الدعم يف جتديد املناطق احلضرية ويف حتقيق تنمية عمرانية أكثر توازانً 

يف حتقيق نتائج التنمية املستدامة، ولكن عندما تبدو حمركات التوسع احلضري املستدام فعالًة  )هـ(
 مع وجود طلب على نظم لتقييم وقياس التقدم احملرز؛

ا يف ذلك النزاع واألحداث الطبيعية وحاالت الطوارئ املعقدة، التقدم عندما تعيق الصدمات، مب )و(
 حنو حتقيق التنمية احلضرية املستدامة.

 دينة وعلى املستويني القطري واإلقليميوجود موئل األمم املتحدة على مستوى امل -ابء
يتطلب تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة اتباع هنج حفاز يعزز فيه املوئل معرفته وتعاونه التقين وقدرته س -175

، وهي عملية مبينة يف األشكال ‘‘فكر، افعل، كوّ ن شراكات، تقاسم)’’على عقد االجتماعات وشراكاته والدعوة 
ة املستدامة. وستحدَّد املدن والبلدان واملناطق فيما توسيع نطاق األثر لتحقيق التنمية احلضري( من أجل أدانه 2-4

إىل االستعراضات الوطنية الطوعية للتقدم احملرز حنو  يتصل مبجاالت التغيري وتصنيف املستوطنات البشرية، استناداً 
غ عن ت: اسرتاتيجية موئل األمم املتحدة لإلبالوالتقرير الرابعي السنوا 2030حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

 التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة احلضرية اجلديدة.
وستصمم اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة خصيصًا لكي تتواءم مع اخلصائص اإلقليمية واألطر اإلمنائية  -176

راض لتحسني فعاليتهما. اإلقليمية. وستخضع قدرة موئل األمم املتحدة وأتثريه على الصعيد اإلقليمي لالستع
وستسهم يف أطر السياسات ومستودعات املعارف اإلقليمية من خالل  ملعارف املولدة حملياً ا وستجمع إقليمياً 

الشراكة مع جلان األمم املتحدة اإلقليمية وجمموعات األمم املتحدة اإلقليمية للتنمية املستدامة. كذلك ستسهم 
مبا يف ذلك التقارير الرئيسية  وأفضل املمارسات يف موئل األمم املتحدة،على الصعيد العاملي يف وضع املعايري 
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واملعايري واملبادئ التوجيهية الدولية. وستعزَّز املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية من خالل منتدايت وقنوات الدعوة 
 األخرى صاحبة املصلحة. على الصعيدين القطري واإلقليمي، لكي ُتستخدم يف خمتلف مستوايت احلكومة واجلهات

املنتدى احلضري العاملي، الذي يعقد كل سنتني، واملنتدايت اإلقليمية، اليت تعقد فيما وسيمكّ ن كل من  -177
بني اجتماعات املنتدايت احلضرية العاملية، جمموعات املدن وجمموعات البلدان اليت لديها مسارات تغيري مماثلة من 

نسقني املقيمني لألمم املتحدة ات. وستعمل هذه املنتدايت على إشراك املعقد اجتماعات منتظمة وتبادل اخلرب 
وطائفة واسعة من وكاالت األمم املتحدة، حبيث تكون املنظمة يف وضع أفضل لدعم مسارات التغيري حنو حتقيق 

وئل األمم املتحدة. أهداف التنمية املستدامة يف املناطق احلضرية، مبا يف ذلك يف البلدان اليت ال توجد هبا مقار مل
املنتدايت اإلقليمية ابللجان اإلقليمية لألمم املتحدة من أجل تعزيز املسامهات املقدمة إىل كذلك سيتعزز ارتباط 

 احلوار اإلقليمي بشأن السياسات وتبادل املعارف.
الصعيد القطري وابستثناء البلدان املتأثرة ابألزمات فإن نقطة التدخل املناسبة ملوئل األمم املتحدة على  -178

ة للمساعدة اإلمنائية، الذي يتيح إدماج اخلطاب املتعلق ابلتوسع احلضري يف خطة هي إطار عمل األمم املتحد
ويوفر الفرصة لربط حتقيق األهداف احلضرية ب أهداف التنمية املستدامة األوسع  التنمية الوطنية األوسع نطاقاً 

 .نطاقاً 
ن يف كافة فئات ة الوجود القطري يف كتلة حرجة من البلداوسيسعى موئل األمم املتحدة إىل كفال -179

التصنيف النموذجي ويف مجيع املناطق. وسيشمل ذلك تعزيز األفرقة القطرية حيثما تكون فعالة، وتطبيق برامج 
قطرية جديدة حيثما تدعو احلاجة، وإنشاء طرق مرنة إلاتحة اخلربة لفرتات قصرية أو طويلة األجل، ومن ذلك 

مكاتب املنسقني املقيمني أو إعارة خرباء حضريني حمددين إىل كبار املستشارين يف الشؤون احلضرية إىل إعارة  
كياانت األمم املتحدة الرئيسية األخرى، مثل برانمج األمم املتحدة اإلمنائي. وسوف يُدمج التعاون التقين يف حتديد 

األخرى، مثل البنك ع نطاقا لألمم املتحدة واجلهات املعنية حمركات التغيري، حيثما أمكن، يف اجلهود التعاونية األوس
 الدويل والشبكات احلكومات احمللية.

وعندما ال يكون موئل األمم املتحدة موجودًا على الصعيد القطري فإنه سيستخدم معارفه وجتاربه يف  -180
االقتضاء. وسيساعد  سياقات مماثلة لدعم الشركاء وأصحاب املصلحة، وتقدمي الدعم بناء على الطلب، حسب

بشرية على جتميع املدن والبلدان على حنو يرشد تبادل املعارف. ومن خالل الشراكة مع تصنيف املستوطنات ال
شبكات املدن والرابطات احلكومات احمللية سيكفل موئل األمم املتحدة تبادل أفضل املمارسات واخلربات احمللية 

 على حنو فعال.
وتعجل بتحقيق أهداف التنمية ة احلفازة اليت تعاَل التحدايت اجلسيمة وستكون اإلجراءات احمللي -181

املستدامة يف املناطق احلضرية، على نفس القدر من األمهية. وسوف تنفَّذ هذه اإلجراءات يف البداية من خالل 
ماعي، مشاريع جتريبية وتعزَّز من خالل خمتلف أشكال االستثمار، مبا يف ذلك املستثمرين يف األثر االجت

ة، وشراكات القطاعني العام واخلاص، والشراكات مع املصارف اإلمنائية. وسُتدعَّم والتعاونيات، واملبادرات اجملتمعي
حمركات التغيري، على النحو املذكور أعاله ووفق تصميمها لكي تتالءم مع جماالت التغيري األربعة، مبعايري وأدوات 

 موئل األمم املتحدة.إىل املنهجيات اليت سبق أن وضعها  تناداً ميكن تكييفها مع السياقات احمللية، اس
وينظر إىل حتقيق التنمية احلضرية املستدامة على أنه سلسلة متصلة تشمل توليد املعارف ودعم التنفيذ  -182

على الصعيد احمللي، ورصد النتائج، ومن مث املضي قدما إىل املرحلة التالية. وسيكون من األمهية مبكان أن خيضع 
احلفازة على حنو فعال للرصد، مع اإلبالغ عنها ونشرها بوصفها أفضل وضع حمركات التغيري واإلجراءات احمللية 
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املمارسات. وسيمكن ذلك اجلهات صاحبة املصلحة من مواصلة املشاركة يف العملية وضمان أن تكون النتائج 
قها. ىل سياقات ميكن تكرارها فيها وتوسيع نطامتماشية مع األهداف املشرتكة، مع إاتحة نقل الدروس املستفادة إ

إن موئل األمم املتحدة، من خالل وجوده على أرض الواقع ويف ظل شراكاته االسرتاتيجية، يف وضع فريد ميكنه 
من االستفادة بفعالية من وضعه املعريف املتخصص والقدرة على عقد االجتماعات يف تعزيز اجلهود اليت تبذهلا 

 يع حتقيق األهداف احلضرية.جهات أخرى لتسر 
 2الشكل 

 فك ِّر وأقِّم شراكات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3الشكل 
 اعمل وأقِّم شراكات
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 3الشكل 
 شارك وأقم شراكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الربجمة املتكاملة وختطيط الربامج وامليزنة -جيم
لة اليت تشمل جماالت التغيري ن تتحقق نتائج اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة إال من خالل الربجمة املتكامل -183

األربعة وتركز على مكانة موئل األمم املتحدة املناسبة وقيمته املتصورة ونقاط قوته. ويستلزم ذلك وضع نظام 
متكامل لقياس النتائج، مبا يف ذلك جمموعة من املؤشرات التحويلية ملتابعة العمل التحويلي. إن وضع هنج أكثر 

املشاريع والربامج سيكون أمرًا أساسيًا يف هذا النهج  لتصنيف والنشر واستعراض تقييممنهجيًة إلدارة املعارف وا
 اجلديد.

وتشمل خطة إصالح األمم املتحدة إصالح هيكل السالم واألمن، وإصالح املنظومة اإلمنائية، وإصالح  -184
ءة يح املزيد من الشفافية والكفااإلدارة، وهتدف إىل تبسيط اإلجراءات وحتقيق الالمركزية يف اختاذ القرارات، مما يت

واملرونة واملساءلة. ويشمل اإلصالح اإلداري حتويل عملية ختطيط الربامج وامليزنة لكي تستجيب على حنو أفضل 
للتغريات يف نطاق وعمق التفويض املمنوح للمنظمة. واستجابة للتحدايت اليت تطرحها عمليتا ختطيط الربامج 

يط وامليزنة من أجل حتسني دعم صنع القرار وزايدة شفافية ام تبسيط وحتسني عملييت التخطوامليزنة، اقرتح األمني الع
 املعلومات. وتشمل تلك املقرتحات ما يلي:

 االنتقال من عملية جترى كل سنتني إىل عملية سنوية؛  (أ)
 خفض مدة دورة التخطيط وامليزنة من مخس سنوات إىل ثالث سنوات؛  (ب)
خطيط الربامج واألداء يف امليزانية العادية السنوية بدال من عرضها عرض املعلومات املتعلقة بت (ج)

 يف تقارير مستقلة؛
 جتويد عناصر إطار امليزنة القائمة على النتائج؛  (د)
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تعزيز اإلبالغ عن األداء عن طريق تضمني امليزانية السنوية معلومات عن الدروس املستفادة من  (ه)
 قييم والتقييم الذايت؛ مصادر منها الت

 تماس سلطات أكرب فيما يتعلق بنقل املوارد خالل تنفيذ امليزانية؛ ال (و)
 رفع مستوى صندوق رأس املال املتداول. (ز)

وستجري مواءمة برامج العمل وامليزانيات السنوية ملوئل األمم املتحدة مع العملية املذكورة أعاله، وستعزز  -185
 لة لفرتة الست سنوات.من خالل اخلطة االسرتاتيجية املقب

 اهليكل التنظيمي -دال
ر موئل األمم املتحدة بعملية إصالح داخلي جريئة وطموحة ترمي إىل حتويل هذه املنظمة إىل برانمج مي -186

 أممي منوذجي حديث:
 برانمج حيظى ابلثقة ويتميز ابلشفافية وخيضع للمساءلة؛ (أ)
 يعمل بفعالية وكفاءة وبروح من التعاون؛  (ب)
 وبة.يتسم ابخلربات املالئمة والقيمة واملطل (ج)

وجيري االضطالع بعملية التغيري، اليت تعزز مواءمة موئل األمم املتحدة مع خطة اإلصالح األوسع  -187
 اجملاالت ذات األولوية السبعة التالية:  يفنطاقا لألمم املتحدة، 

 تعزز طريقة مستندة إىل القيم للعمل من أجل حتقيق رؤيتنا وأهدافنا املشرتكة؛  - الرؤية (أ)
 لتأثري يف كل ما نفعله من أجل تغيري احلياة إىل األفضل؛ توفر ا - التأثري (ب)
 تصون ثقة ممولينا وشركائنا يف تنفيذ واليتنا؛  - التمويل (ج)
 ارجها لتحقيق املزيد معا؛ تتعاون بشكل فعال داخل منظومة األمم املتحدة وخ - التعاون (د)
 تنشئ مكان عمل آمناً ومنتجاً تزدهر فيه املواهب؛  - الفريق (ه)
 تطبق النظم والعمليات ابلشكل الصحيح لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة؛  - العمليات (و)
 تعمل ومتكّ ن املوظفني لدفع عجلة التغيري بشكل مجاعي. - القيادة (ز)

بدون تغيري الطريقة اليت أنشئ هبا اهليكل التنظيمي  بيد أن إصالح موئل األمم املتحدة لن يكون كامالً  -188
صعيد املقر، بغية تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة، بعد إمتامها، بطريقة  على الصعيد القطري واإلقليمي وعلى

اتساقاً ومشوالً ومرونة وكفاءة وفعالية. ولذلك، فإن موئل األمم املتحدة يعكف على إجراء عملية إعادة هيكلة  أكثر
 ية.تنظيمية ستمكنه من االستجابة على النحو األمثل ملتطلباته االسرتاتيجية والربانجم

 إدارة املخاطر -هاء
 املستوى املؤسسي فيما يلي:تمثل أكرب املخاطر احلرجة اليت جرى حتديدها على ت -189

حتقيق النتائج أو اآلاثر وبياهنا العملي مبا يتماشى مع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملوئل األمم  (أ)
 املتحدة وواليته؛
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أداء العمل القادرة على حتقيق الغرض اسرتاتيجية املوارد البشرية واألدوات التشغيلية وطرق  (ب)
 املنشود؛ 

 متويل امليزانية األساسية. (ج)
حتقيق النتائج أو اآلاثر وبياهنا العملي مبا يتماشى مع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة ملوئل األمم املتحدة 

 وواليته
 ي:للتخفيف من حدة هذا اخلطر سيجري تنفيذ عدد من االسرتاتيجيات، مبا يف ذلك ما يل -190

 ملوئل األمم املتحدة وقيمته املتصورة ومواطن قوته؛ املكانة املميزةالرتكيز على  (أ)
 تطوير نظام متكامل لتخطيط الربامج وقياس النتائج؛ (ب)
 وضع جمموعة من املؤشرات التحويلية ملتابعة العمل التحويلي؛ (ج)
 ؛تعزيز مشاركة املكاتب اإلقليمية يف عمليات جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية (د)
 املعارف؛وضع هنج أكثر انتظاما إلدارة  (ه)
االستفادة من الشراكات االسرتاتيجية من أجل توسيع نطاق عمل موئل األمم املتحدة والقيام  (و)
 بدور حفاز؛
 وضع هنج منتظم جلمع ونشر وتقييم نوعية تقييم املشاريع والربامج؛ (ز)
 رير عند نشوء الطلبات.حتقيق مركزية معلومات وبياانت اإلبالغ لضمان سهولة تقدمي التقا (ح)

 اسرتاتيجية املوارد البشرية واألدوات التشغيلية وطرق أداء العمل القادرة على حتقيق الغرض املنشود
ملعاجلة هذا اخلطر ستعمل اإلصالحات الداخلية اليت يضطلع هبا موئل األمم املتحدة على معاجلة  -191

 املسائل املتصلة مبا يلي:
 واهب؛نتج الذي تزدهر فيه املهتيئة مكان العمل اآلمن وامل (أ)
إدارة املواهب والتوظيف وفق ما تسمح به املوارد؛ وتشمل هذه النقطة وضع اسرتاتيجية للموارد  (ب)

 البشرية؛
 تطبيق النظم والعمليات ابلشكل الصحيح لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. (ج)

 متويل امليزانية األساسية
 االسرتاتيجيات، مبا يف ذلك ما يلي:من للتخفيف من حدة خطر التمويل سيجري تنفيذ عدد  -192

توسيع نطاق تعبئة املوارد لكي يشمل جهات ماحنة غري تقليدية وغري معتادة، مثل املؤسسات  (أ)
 والقطاع اخلاص والبلدان املاحنة الناشئة، مبا يف ذلك إجراء حتليالت حلالة بيئة املوارد غري التقليدية؛

ويلة األجل مع املاحنني الرئيسيني من القطاعات ة طوضع اسرتاتيجية لبناء عالقات اسرتاتيجي (ب)
 ذات الصلة، استنادا إىل األولوايت املشرتكة؛
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استعراض منوذج متويل موئل األمم املتحدة ملواءمته مع سياسات واجتاهات اجلهات املاحنة، مبا  (ج)
 يف ذلك حتديد النتائج وقيمتها ملختلف أنواع اجلهات املاحنة؛ 

ظم لدعم هنج منسق للجهات املاحنة، وتقدمي صورة شاملة عن ون وضع سياسات وإجراءات (د)
 مشاركة موئل األمم املتحدة مع اجلهات املاحنة؛

تقدمي حجة مقنعة جللب الدعم ابستخدام نتائج اإلجنازات السابقة والتأثري السابق بغية توسيع  (ه)
 ل اجملتمعات؛وينطاق املعارف وتقدير عمل موئل األمم املتحدة على صعيد تغيري احلياة وحت

نشر اسرتاتيجية فعالة لالتصاالت يستخدم فيها الرتاسل ووضع العالمات للتوعية بتحدايت  (و)
للتميز  ومركزاً  فكرايً  وفرص التوسع احلضري املستدام، واملسامهة الفريدة اليت يقدمها موئل األمم املتحدة بصفته رائداً 

 واالبتكار؛
 حدة ابملشاركة الكاملة يف تعبئة املوارد؛ملتااللتزام على أعلى مستوايت موئل األمم ا (ز)
االستثمار يف إطار اإلدارة القائمة على النتائج من أجل تعزيز جودة اإلبالغ وضمان اتساق  (ح)

 اجلودة وحسن التوقيت والشفافية يف استخدام األموال وبيان النواتج والنتائج بشكل مستمر.
لمخاطر أثناء إعداد كل برانمج من برامج العمل ل لوسيتم تنفيذ املزيد من التحليل الشامل واملفصَّ  -193

 وامليزانيات السنوية الستة اليت ستنفذ من خالهلا اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة.
 قياس األداء -واو

ن التخطيط والرصد واإلبالغ والتقييم هي عناصر حامسة يف اإلدارة القائمة على النتائج وهي تشكل إ -194
لشركاء واجلهات املاحنة. وسوف ُتستخَدم معلومات فيما يتعلق ابوئل األمم املتحدة ممساءلة و معاً أساس شفافية 

األداء املتأتية من الرصد والتقييم بشكل أكثر منهجية بغية اختاذ إجراء تصحيحي وحتسني عملية اختاذ القرار على 
 ات بطريقة فعالة وانجعة. جاملستوى الربانجمي أو التنظيمي واملساءلة ولضمان حتقيق النتائج وإجناز املخر 

إضافًة إىل ذلك فإن املعلومات املتعلقة ابلرصد والتقييم ستستخدم يف التعلم يف إطار املنظمة، وذلك  -195
عن طريق تبادل النتائج والدروس املستفادة على الصعيد الداخلي ومع الدول األعضاء والشركاء. ومن خالل 

رحلية الفصلية والسنوية ستستخدم املعلومات املتعلقة ابلرصد والتقييم اإلحاطات اإلعالمية املنتظمة والتقارير امل
إلخضاع موئل األمم املتحدة للمساءلة أمام الدول األعضاء عن طريق اإلبالغ عن مدى كفاءة وفعالية استخدام 

 املوارد يف حتقيق النتائج املرجوة.
 الرصد واإلبالغ -زاي

شكل منهجي بغية إدارة إجناز النتائج ابلشكل األمثل. بيتم رصد اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة س -196
وبعبارات أكثر حتديدًا فإن ذلك يعين ضمان اإلبالغ عن خمتلف مستوايت املؤشرات يف إطار النتائج. وستقاس 

أو كل سنتني تبعا للنوع  مؤشرات املستوايت املوضوعية كل سنتني يف حني تقاس مؤشرات مستوايت النتائج سنوايً 
 ة.يواملنهج
وسيجري ابستمرار رصد تنفيذ برانمج العمل من حيث تنفيذ النواتج على مستوى املشاريع وتقدمي  -197

والنظام الداخلي لقياس األداء يف موئل األمم  2تقارير عنه على أساس فصلي عن طريق وحدة نظام أوموجا 
 املتحدة.
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ومن املتوخى أن تستخدم نفس النتائج. وسيستند رصد تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة إىل إطار  -198
اجملموعة من املؤشرات طوال فرتة اخلطة، مع إدخال بعض التعديالت الطفيفة، حسب االقتضاء. وسريكز اإلبالغ 

 على جماالت التغيري األربعة: مسائل اإلدماج االجتماعي، واألبعاد الشاملة، واحملركات، والعوامل املساعدة.
التتبع املنتظم لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وأدائها. وسيشمل ذلك  اء لتيسريوستوضع خطة لقياس األد -199

إعداد صحائف بياانت مؤشرات األداء للنتائج االسرتاتيجية والنتائج على مستوى املخرجات. وفيما خيص كل 
منهجية مجع ‘ 3’مصادر البياانت، ‘ 2’وصف ما جيري قياسه، ‘ 1’مؤشر ستقدم املعلومات التالية: 

األهداف خالل فرتة اخلطة االسرتاتيجية. وستحدد ‘ 6’خطوط األساس ‘ 5’تواتر مجع البياانت ‘ 4’لبياانت، ا
 معامل لكل مؤشر من املؤشرات. 

وستتمثل آليات اإلبالغ الرئيسية يف تقدمي تقرير مرحلي فصلي أو لوحة متابعة بشأن تنفيذ برانمج  -200
طة االسرتاتيجية. وسيعزز موئل األمم املتحدة جهوده الرامية تنفيذ اخل العمل وامليزانية السنوية، وتقرير سنوي عن

إىل ضمان زايدة التمويل ألغراض الرصد واإلبالغ والتقييم. وستحفز الرصَد واإلبالغ بشكل قوي احلاجُة إىل 
 حتديد الدروس املستفادة وتوليد معارف جديدة وأدلة لالسرتشاد هبا يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية.

 قييمالت -حاء
يجرى تقييم منتصف املدة للخطة االسرتاتيجية اجلديدة من أجل تقييم األداء يف جمال حتقيق اإلجنازات س -201

املتوقعة واألمهية والكفاءة والفعالية واالستدامة. وسوف يقدم ذلك الدليل على ما هو انجع وما هو غري جمد، 
 من الفرتة اليت تغطيها اخلطة. وابملثل، سُيجرى نصف الثايناألمر الذي سيتيح اختاذ إجراءات تصحيحية خالل ال

تقييم يف هناية اخلطة مع الرتكيز على النتائج اليت حتققت، بغية استخالص الدروس املستفادة من التنفيذ وتوليد 
 األدلة لالسرتشاد هبا يف دورة التخطيط املقبلة.

يمات لربامج فرعية معينة، أو برامج قطرية، وارد، تقيوإضافًة إىل هذين التقييمني، سُتجرى، رهنا بتوفر امل -202
أو جماالت مواضيعية للخطة االسرتاتيجية، وفق ما يطلبه املدير التنفيذي أو الدول األعضاء أو اجلهات املاحنة. 
وستدرج هذه التقييمات يف خطط التقييم السنوية ذات الصلة. وستشمل التقييمات األخرى اليت جيريها موئل 

قييم هناية املشروع جلميع املشاريع اليت تبلغ قيمتها مليون دوالر فأكثر من دوالرات الوالايت املتحدة تاألمم 
املتحدة، على النحو املطلوب يف سياسة التقييم ملوئل األمم املتحدة، وتقييم ذايت للمشاريع اليت تبلغ قيمتها أكثر 

 دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة. من مليون دوالر من دوالرات الوالايت املتحدة وأقل  300 000من 
مع قواعد ومعايري التقييم يف منظومة األمم املتحدة، يطور موئل األمم املتحدة استجابًة إدارية  ومتشياً  -203

لكل تقييم، كما جيري تتبع التوصيات املنبثقة عن التقييمات ابنتظام لضمان تنفيذ اإلجراءات املقرتحة من جانب 
 موئل األمم املتحدة. سؤولة يفالكياانت امل

 متويل اخلطة االسرتاتيجية -طاء
تكون الوسيلة الرئيسية لتمويل اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة هي مؤسسة األمم املتحدة للموئل س -204

واملستوطنات البشرية، مبا يف ذلك الصندوق االستئماين للخدمات األساسية احلضرية والصناديق االستئمانية 
ى. وسيطبق موئل األمم املتحدة اسرتاتيجيًة لتعزيز املؤسسة لتمكينها من الوفاء مبهامها قين األخر للتعاون الت
 األساسية.
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تتمثل املهام الرئيسية للمؤسسة وهدفها التنفيذي الرئيسي يف العمل بصفة ميسر دويل يساعد يف تقوية و  -205
ال األويل وتقدمي املساعدة التقنية واملالية  رأس املالربامج الوطنية للتنمية املستدامة للتوسع احلضري من خالل توفري

الالزمة لتعبئة املوارد الدولية واحمللية بشكل فعال دعما لتنفيذ جدول أعمال املوئل والتفويضات األخرى ذات 
 الصلة. ويستلزم ذلك اختاذ اإلجراءات التالية:

قبل املشاريع واسرتاتيجيات  االستثمار ومااحلث على اتباع هنج ابتكارية يف اسرتاتيجيات ما قبل  )أ(
التمويل املتعلقة أبنشطة التنمية احلضرية واسرتاتيجيات احلد من الفقر يف املدن املتصلة بذلك، واالسرتاتيجيات 
املتكاملة لتنمية املدن، مع االستفادة يف الوقت نفسه من اخلربة املكتسبة لدى القطاعني العام واخلاص يف جمال 

 سع احلضري املستدام عن طريق الشراكات االسرتاتيجية؛و ة الالزمة ملشاريع التملوارد املاليتعبئة ا
تعزيز وتيسري تعبئة املوارد املالية اخلارجة عن امليزانية من أجل التنمية احلضرية من املصادر احمللية  )ب(

يمية، واجلهات املاحنة الثنائية منائية اإلقلوالدولية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة، والبنك الدويل، واملصارف اإل
 والقطاع اخلاص؛
تقدمي خدمات املساعدة التقنية من خالل املشاريع ذات الصلة ابلتوسع احلضري املستدام  )ج(

 واملمولة من املوارد اخلارجة عن امليزانية؛
ي املستدام، التوسع احلضر  تعزيز تكييف ونقل املعارف العلمية والتقنية املناسبة املتعلقة مبشاريع )د(

 مع إيالء اهتمام خاص للسكان الفقراء وذوي الدخل احملدود.
وسيستخدم موئل األمم املتحدة معارفه وقدرته على عقد االجتماعات من أجل اجتذاب التمويل الالزم  -206

و هذا النحو، فهلتحقيق اخلطة االسرتاتيجية. ومن املعروف أن التوسع احلضري هو حمرك للنمو االقتصادي، وعلى 
قادر على اجتذاب االستثمارات. وسيتمثل دور موئل األمم املتحدة يف العمل مع الشركاء لضمان أن يكون 

 االستثمار يف التنمية احلضرية استثماراً يف التنمية احلضرية املستدامة.
حفاظ وعلى الصعيد العاملي، ستكون هناك حاجة لدعم تقليدي غري خمصص من اجلهات املاحنة لل -207

الوكالة األساسي، مبا يف ذلك مكاتب االتصال واملكاتب اإلقليمية، ولضمان فعالية وظائف املعرفة  على هيكل
مع دوره كجهة تنسيق. وسيستمر السعي لتوفري متويل  واالتصاالت والشراكات يف موئل األمم املتحدة متشياً 

عضاء لعروض الستضافة املنتدى قدمي الدول األخمصص ألعمال الدعوة على الصعيد العاملي، ال سيما من خالل ت
احلضري العاملي واليوم العاملي للمدن. وعلى الصعيد القطري، سيجري التماس متويل إضايف من املاحنني لكبار 
املستشارين، الذين سيعملون على مجع املنظمات يف منظومة األمم املتحدة وأصحاب املصلحة من أجل التحقيق 

التنمية املستدامة. وستتحقق السرعة والنطاق والفعالية من حيث التكلفة من  حلضرية ألهدافاملشرتك لألبعاد ا
خالل االستفادة من أدوار وقدرات وموارد وكاالت األمم املتحدة والشركاء، ومن أدوار وقدرات وموارد اجلهات 

لية، من أجل حتقيق اجملتمعات احملالفاعلة األخرى، مبا يف ذلك املصارف اإلمنائية والقطاع اخلاص والتعاونيات و 
 تدخالت حضرية قابلة للقياس حتفز التغيري اإلجيايب.
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 املرفق

 نظرية موئل األمم املتحدة للتغيري

_____________ 


