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 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األمم المتحدة
  للمستوطنات البشرية

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة 
 للمستوطنات البشرية

 2020لعام  الثانيةالدورة 
 2020 أكتوبر/تشرين األول 29-27، عن طريق اإلنترنت

 *‘ من جدول األعمال المؤقت5)ج( ’  6البند 
األمم المتحدة: تنفيذ الخطة   االستراتيجية لموئل طالخطتنفيذ 

، استراتيجية الشراكات: 2023- 2020 االستراتيجية للفترة
  الخاص بما في ذلك تعاون موئل األمم المتحدة مع القطاع 

 الشركاء غير الحكوميين مع و 

: مشروع استراتيجية  2023-2020التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 
 اتالشراك

 ة التنفيذي ةتقرير المدير 
 الغرض -أوالا 

برنامج األمم المتحدة هو النهوض بالشراكات التي يلزم أن يقوم  اتالشراكإن الغرض من استراتيجية  
-2020  للفترةوالحفاظ عليها من أجل تنسيق خطته االستراتيجية    بإقامتها  (موئل األمم المتحدةللمستوطنات البشرية )

 وتنفيذها بنجاح. 2023
أداة للتفاعل السياسي االستراتيجي، مع الدول األعضاء ومنظومة  بمثابة تعملاالستراتيجية أن  ويراد من 

كفالة التنفيذ الفعال للخطة الحضرية الجديدة؛  األمم المتحدة؛ وتعبئة أصحاب المصلحة على شتى المستويات؛ و 
 ًا.البرامج الرئيسية لموئل األمم المتحدة؛ وتعزيز عمق أنشطة تعبئة الموارد واتساع نطاقها تعزيزاً كبير و 

 وتوفر االستراتيجية خريطة طريق لالضطالع بما يلي: 
 توجيه الشراكات القائمة واالستفادة منها لتعميق فرص التعاون االستراتيجي؛ ( أ)
توفير منبر لتطوير الشراكات وتعبئة الموارد للنهوض بعمل موئل األمم المتحدة في مجاالت النتائج  (ب)

 ؛ 2023- 2020المبينة في الخطة االستراتيجية للفترة 

 
*
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تحديد الشركاء الذين يمكنهم مساعدة موئل األمم المتحدة على إحداث تحول في الحياة في المدن   (ج)
،  2023-2020والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع مجاالت التغيير والنتائج الواردة في الخطة االستراتيجية للفترة  

 وإعطاء األولوية ألولئك الشركاء؛
دة لموئل األمم المتحدة داخل منظومة األمم المتحدة بوصفه جهة التنسيق االستفادة من المكانة الفري (د)

 والتحاور المعترف بها فيما يخص رابطات الحكومات المحلية والسلطات المحلية؛ 
تعزيز التنسيق والتعاون على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن التنمية الحضرية المستدامة على   (ه)

 اإلقليمي والعالمي، والتأثير فيهما.كل من الصعيد المحلي والوطني و 
مواصلة تعزيز مشاركة السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات األخرى في إدارة   (و)

موئل األمم المتحدة، استنادًا إلى المبادئ التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة، مع وجود آليات واضحة إلشراك 
 أصحاب المصلحة؛ 

”الجيل الجديد من الربط الشبكي للمدن ينطوي على تناول التحديات العالمية كمسائل اإلقرار بأن  (ز)
وبذلك، تعزيز العالقات مع الشركاء غير التقليديين في  (1)“حضرية، ويفترض تمتع المدن بقيادات للتصدي لها

المشترك والتعاون في المسائل  مجال السياسات المهتمين اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الحضرية المستدامة لتمكين العمل 
 .المتصلة بعمل موئل األمم المتحدة

 النتائج المتوقعة -ثانياا 
 فيما يلي النتائج الرئيسية المتوقعة الستراتيجية الشراكة: 
 التوسع الحضري تعزيز موئل األمم المتحدة بوصفه مركزاا عالمياا للتميز واالبتكار من أجل  ( أ)
إن االستفادة من الشراكات الجديدة والقائمة والتعاون معها هي في صميم إنشاء موئل األمم المتحدة  -المستدام

. ومن خالل تعزيز الخبرات وتبادل التجارب التوسع الحضري المستدامكمركز عالمي للتميز واالبتكار من أجل 
التوسع الحضري ل الرائدة في مجال يمكن لموئل األمم المتحدة أن يقود على نحو أفضل تبادل البحوث والحلو 

 .أثرها، مما يعزز المستدام
اإلدماج الجيد ألهداف التنمية المستدامة ومجاالت ب -تعزيز ودعم والية موئل األمم المتحدة (ب)

في السياقات المحلية من خالل شراكات تعترف بدور   2023-2020النتائج المحددة في الخطة االستراتيجية للفترة  
، سيجري تعزيز والية 2030األمم المتحدة في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وخطة التنمية المستدامة لعام موئل 

 البرنامج ودعمها.
 -إظهار قدرة موئل األمم المتحدة على دفع التنسيق الفعال على نطاق منظومة األمم المتحدة (ج)

زر أقوى على مستوى المدن والبلدان واألقاليم؛  ستمكن الشراكات االستراتيجية موئل األمم المتحدة من تحقيق تآ
ودون الوطنية؛  الوطنية و وتوجيه المساعدة التقنية والخبرة وتنمية القدرات والتمويل بكفاءة إلى الحكومات المحلية 

  وتعزيز الُنهج المتكاملة وتجّنب ازدواجية الجهود؛ وضمان الرصد والمتابعة واالستعراض بشكل منهجي للتقدم المحرز 
 على الصعد المحلية والقطرية واإلقليمية والعالمية.

وتحقيق الخطة الحضرية   2023- 2020يتطلب تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة  -الخبرات دمج (د)
ون باألهداف االستراتيجية لموئل األمم المتحدة  الجديدة جهوداً  مشتركة من موئل األمم المتحدة وشركائه الذين يقرُّ

قدرات منظومة األمم المتحدة في   دمج المبّينة في الخطة الحضرية الجديدة. وسيشمل ذلك  ويعتمدون المبادئ
والمجتمع المدني  لمصارف التنميةمع الخبرات والموارد الرأسمالية االجتماعية المجاالت التقنية والتشغيلية والتعبئة 

دعم الحكومات المحلية والوطنية بغية تحقيق تنمية تحويلية قابلة من أجل واألوساط األكاديمية وقطاع األعمال 
 للتوسع.

 
(1 ) CEB/2019/1/Add.5 . 



HSP/EB.2020/10/Rev.1 

3 

تشكل البرمجة المشتركة   -2023-2020تحفيز االستثمار عند تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة   (ه)
الرئيسية  لبرامجهة. ويتطلب التنفيذ الناجح مع شركاء األمم المتحدة حصة كبيرة من ميزانية موئل األمم المتحد

 الموارد العينية والمالية على حد سواء.  حشدمشاركة معززة وقوية من جانب الشراكات تدعم 
 النطاق والشركاء المستهدفون الرئيسيون  -ثالثاا 

أجل االستفادة من على المشاركة مع فئات الشركاء الرئيسية الثماني التالية من    اتالشراكتركز استراتيجية   
 : الموارد والخبرات والمعارف واالبتكار أثناء تنفيذ الخطة االستراتيجية

 الحكومات، بما يشمل الدول األعضاء، والبرلمانيين، والوزراء، والكيانات الحكومية الدولية؛  ( أ)
 الحكومات دون الوطنية والسلطات المحلية؛  (ب)
 كيانات األمم المتحدة؛ (ج)
 ؛مصارف التنميةالمؤسسات المالية، بما في ذلك  (د)
 قطاع األعمال؛ (ه)
أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني، والنساء، واألطفال والشباب، والمنظمات الشعبية  (و)

 ومنظمات القطاع غير الرسمي، واألشخاص ذوو اإلعاقة، والسكان األصليون، وكبار السن، ووسائط اإلعالم؛
 والمحسنون؛  الخيرية المؤسسات (ز)
 شركاء المعرفة واالبتكار. (ح)

  وتتصدر وتقدم الدول األعضاء السياسات العامة والقيادة السياسية والرقابة؛ وتدعم تعبئة الموارد والدعوة؛  
 المسؤولية الوطنية. ومن خالل جمعية موئل األمم المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وأجهزتها الفرعية، واالجتماعات الوزارية اإلقليمية، ستؤدي الدول األعضاء دورًا رئيسيًا   المتحدة(  )جمعية موئل األمم
. وستؤدي الحكومات الوطنية والمؤسسات ذات الصلة  2023–2020في رصد تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 

 ووكاالت منفذة. جهات شريكة منفذةدورًا حاسمًا بوصفها  أيضاً 
 ذات أهمية حاسمة في تخطيط المدن والمستوطنات البشريةجهات فاعلة السلطات المحلية والمدن  تمثل 

توفير الخدمات األساسية، وإنفاذ القواعد واألنظمة، وتعزيز التنمية االقتصادية المحلية،    يشمل، بما  وحوكمتها وإدارتها
وتحصيل وإنفاق اإليرادات. وهي تشكل صلة مباشرة بين الشعب والمستويات وتشجيع المجتمعات الشاملة للجميع 

ي العمل على القطاع العام، بل إنها  وال تقتصر استراتيجية الشراكة التي تنبثق عن هذه الطريقة ف الحكومية األخرى.  
تستخدم في الواقع لمساعدة الحكومات المحلية على استحداث عمليات التخطيط مع جهات فاعلة مختلفة على  

جهات منفذة للتنمية الحضرية المستدامة ومناصرة ليست فقط المدن والسلطات المحلية ف .(2)الصعيد دون الوطني
أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والخطة الحضرية الجديدة، وغير ذلك من  عامل  بل هي أيضاً لها، 

 . وينبغي أيضًا استشارة الحكومات المحلية واإلقليمية في تصميمعلى الصعيد المحلي  االلتزامات المتفق عليها دولياً 
- 2020ية للخطة االستراتيجية للفترة  طريقة التنفيذ الرئيس  البرامج الرئيسية الخمسة التي تشكل معاً وتصور وصياغة  

2023 . 
، دورًا  ومجتمعة)استنادًا إلى والياتها المحددة(    منفردةوستؤدي وكاالت األمم المتحدة وصناديقها وبرامجها،   
عم المدن والسلطات المحلية والدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرين في تنفيذ الخطة الحضرية  دفعااًل في 

 .2023-2020التنمية المستدامة ذات الصلة، وبالتالي الخطة االستراتيجية للفترة الجديدة، وأهداف 
سيما البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية،   ، والالتنمية ومصارفويتعين على المؤسسات المالية  

، والمصرف  وصندوق النقد الدولي، والبنك اإلسالمي للتنمية، ومصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي 

 
 . نفسه المرجع(  2)
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اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية، والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية، 
والمصارف األوروبية لالستثمار، أن تصبح جهات شريكة استراتيجية رئيسية لموئل األمم المتحدة، بما في ذلك في  

 التنمية  مصارف. وُتبذل جهود هامة إلعادة النظر في المشاركة مع  2023-2020تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة  
التوسع الحضري الموارد الالزمة لالضطالع بعمل المنظمة وزيادة االستثمار في  من أجل حشد والدولية اإلقليمية 
استراتيجية بعنوان ”  لوضع خطة عمل، أصدر موئل األمم المتحدة مذكرة مفاهيمية  . وفي هذا الصدد، وتمهيداً المستدام

بغية دعم   مصارف التنمية، تستكشف السبل الممكنة لتعزيز التعاون مع مصارف التنمية“موئل األمم المتحدة مع 
 هداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة.أثناء تنفيذها ألالمدن 

ل االبتكار والتكنولوجيا سيما في مجا وقد عزز موئل األمم المتحدة مشاركته مع قطاع األعمال، وال 
الطليعية. وتستكشف هذه الشراكات )مع الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، بما في ذلك مايكروسوفت وإيرباص(  
دور الذكاء الحضري )استخدام الذكاء االصطناعي في المدن للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة وتقديم خدمات 

النفايات والطاقة النظيفة لتحسين نوعية الحياة للجميع( في مساعدة قادة البلديات  مثل المياه والنقل واألمن، وإدارة
 على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإشراك المجتمعات المحلية.

والهيئات المهنية واألوساط األكاديمية ومؤسسات ويمكن ألصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني،   
،  واألشخاص ذوو اإلعاقة الشباب، والمنظمات الشعبية ومنظمات القطاع غير الرسمي،  والنساء، واألطفال و التنمية،  

، بما في ذلك  المساهمة في مجاالت عمل موئل األمم المتحدةوالسكان األصليون، وكبار السن، ووسائط اإلعالم، 
تلك   فيويسهم األشخاص عارف، وتبادل الممارسات الجيدة. وإنتاج المالدعوة، وتنفيذ البرامج )كشركاء منفذين(، 

والمجالس  جامعة، ، والمجموعات الالمجموعات، بوصفهم أعضاًء في الشبكات المواضيعية والشاملة لعدة قطاعات
ستشارية، في تشكيل السياسات والبحوث وتحليل البيانات. ولذلك سيواصل موئل األمم المتحدة إشراك أصحاب  اال

ة والخارجية الراسخة، بما في ذلك اللجنة التوجيهية الداخلية للفريق المصلحة من خالل آلياته وشبكاته الداخلي
. وسيدعم إطار التنفيذ التعاوني المواضيعية االستشاري ألصحاب المصلحة، والمجالس االستشارية والمجموعات

 واألدوات األخرى مشاركة أصحاب المصلحة على جميع المستويات. ألصحاب المصلحة 
في دعم الحكومات وغيرها من أصحاب المصلحة على   هاماً  دوراً  ة والمحسنون الخيري وتؤدي المؤسسات 

بذل جهود    السياسات والبرامج ذات الصلة بالتنمية الحضرية المستدامة. ويجري أيضاً   من أجل تنفيذكافة المستويات  
 . 2023-2020إلقامة شراكات استراتيجية لدعم تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 

يكتسب شركاء المعرفة واالبتكار أهمية أساسية في زيادة إنتاج ونشر واستخدام البيانات والمعلومات القائمة  
على األدلة على جميع المستويات لضمان إنتاج معلومات في الوقت الحقيقي لدعم سياسات التنمية الحضرية  

السريع. وفي  يشكلها التوسع الحضري  ت التي  المستدامة وبرامجها بحيث يمكن تصميم حلول عملية لمواجهة التحديا
هذا الصدد سينصب التركيز على األوساط األكاديمية والباحثين والممارسين ومراكز الفكر والمجتمع المدني 

الذين ينتجون المعلومات ويوثقون البرامج القوية األثر وأفضل   وغيرهم من أصحاب المصلحةوالمنظمات الشعبية 
ل التأثير على تغيير السياسات والتحول في حياة الناس. ويبين الجدول أدناه استراتيجيات الممارسات، مع احتما

 محددة مرتبة حسب نوع الشريك المستهدف.
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 استراتيجيات إشراك الشركاء حسب نوع الشريك
  االستراتيجيات الهدف نوع الشريك المستهدف

الشرررررررررركاء الحكوميون )الدول   -1
والربررلرمرررررررانريرون  األعضررررررررررررررررررررراء 

 والكيانات الحكومية الدولية( 

الدعم والقيادة السرررررررررررررياسررررررررررررريان للخطة   -1
الررحضرررررررررررررررريرررررررة الررجرررررررديررررررردة والررخررطرررررررة  
االسررررررررررررررتراتيجيررة لموئررل األمم المتحرردة  

عررلررى جررمرريررع   2023-2020لررلررفررترررة 
 المستويات

  تغيير السرررررياسرررررات والتشرررررريعات دعماً  -2
 للتنمية الحضرية المستدامة

الحضرررية  زيادة االسررتثمار في التنمية  -3
الرمسرررررررررررررررتررررررردامرررررررة وفري دعرم الرخرطرررررررة  

 االستراتيجية
برامج  عن الالمسررررررررررررررؤوليررررررة الوطنيررررررة  -4

 والمبادرات
إدماج التنمية الحضرررررررررية المسررررررررتدامة   -5

فري األولرويرررررررات واألطرر اإلنرمرررررررائريرررررررة  
 الوطنية واإلقليمية

تنفيررذ الخطررة االسررررررررررررررتراتيجيررة والخطررة   -6
الحضررررررررررررررريرة الجررديردة وأهرداف التنميررة  

 نهاالمستدامة ورصدها واإلبالغ ع

تحديد وإقامة شررررراكات اسررررتراتيجية مع الدول   -1
األعضررررررررراء الرئيسرررررررررية والشرررررررررركاء اإلنمائيين  
الثنائيين بوصفهم دعاة، ’’أصدقاء‘‘ للمدن،  

عن  ومدافعينالموارد،  حشرررررررررررردعلى  وقائمين
 . موئل األمم المتحدة

العمررررل مع مكرررراتررررب االجتمرررراعررررات الوزاريررررة   -2
  اإلقليميرة وأمرانرات الهيئرات الحكوميرة الردوليرة
لضرررررررررررمان تمويل وإدماج التنمية الحضررررررررررررية  

 . المستدامة في أولويات التنمية اإلقليمية
وإجراء حوارات رفيعة  التماس المشرورة التقنية  -3

والتعاون والعمل   المسرررتوى بشرررأن السرررياسرررات
الهيئرررات الحكوميرررة الررردوليرررة   المشررررررررررررررترك مع

 . وممثلي الحكومات والبرلمانيين الرئيسيين
إشررررراك ر سرررراء الدول والحكومات الرئيسرررريين   -4

ومن كأداة للتنمية  التوسررع الحضررري في دعم 
مع القررادة اآلخرين التخرراذ   أجررل التواصرررررررررررررررل
 . إجراءات مماثلة

 .ضمان المشاركة في وضع البرامج الرئيسية -5
تعزيز الدعوة واالتصررررررررال ونشررررررررر القصررررررررص   -6

 . القوية األثر عن نتائج الخطة االستراتيجية
نميرة القردرات، بمرا في ذلرك  توسرررررررررررررريع نطراق ت -7

إطرار   المتحققرة ضررررررررررررررمنرصررررررررررررررد اإلنجرازات 
أهداف التنمية المسررررتدامة والخطة الحضرررررية  
الجديدة، مع التركيز بوجه خاص على إعداد  
تقررررارير قطريررررة طوعيررررة عن االسررررررررررررررتعراض  

 . الوطني
وتقديم الدعم   البرامجالمشررررررررراركة في وضرررررررررع  -8

التقني لجدول أعمال السرياسرات والتشرريعات،  
  التوسررررررررررررررع الحضررررررررررررررري في ذلررك إدمرراج بمررا 

المسررررررررررررررترردام في برامج األمم المتحرردة للتنميررة  
 . المستدامة على الصعيد القطري 

الرحركرومرررررررات دون الروطرنريرررررررة   -2
 والسلطات المحلية

 تخطيط المدن وإدارتها -1
 إدارة الحكومة المحلية -2
تعزيز صرررررروت السررررررلطات المحلية في   -3

 منظومة األمم المتحدة
والمسرررراعدة التقنية  تعزيز بناء القدرات  -4

في المجرررررراالت الرئيسرررررررررررررريررررررة للخطررررررة  
 االستراتيجية

إشررررررررررراك جهات أخرى من أصررررررررررحاب   -5
 المصلحة في عملية التخطيط والتنفيذ

تحسرررررررررررررين بيئة االسرررررررررررررتثمار من أجل   -6
التنمية الحضررررية المسرررتدامة، والخطة  

 االستراتيجية، والبرامج الرئيسية
تنفيررررذ الخطررررة الحضررررررررررررررريررررة الجررررديرررردة   -7

مسررررررررررررررترررردامررررة على  وأهررررداف التنميررررة ال
 الصعيد المحلي

دعم السررررلطات المحلية ورابطاتها في توطين   -1
وأهرداف التنميرة   الخطرة الحضررررررررررررررريرة الجرديردة

  المصرررررررررمم الدعم التقني وتوفيرالمسرررررررررتدامة، 
لتلبية احتياجات السرررررررررررررلطات   خصررررررررررررريصررررررررررررراً 

 . المحلية
تيسررررررررررررير مشرررررررررررراركة السررررررررررررلطات المحلية في   -2

التعراون  العمليرات المحليرة والردوليرة من خالل 
مع الحكومرررررة الوطنيرررررة والحكومرررررة المحليرررررة  

 . ورابطات الحكومات الوطنية والمحلية
تعزيز المشرررررررررررررراركرة مع السررررررررررررررلطرات المحليرة   -3

وغيرها من الجهات صرررررراحبة المصررررررلحة في  
 دورات المجلس التنفيذي وجمعية الموئل. 

الحكومات المحلية مع   تحسرررررررررررررين مشررررررررررررراركة -4
منظومة األمم المتحدة وأصررررحاب المصررررلحة  

 . خرين على الصعيد الوطنياآل



HSP/EB.2020/10/Rev.1 

6 

  االستراتيجيات الهدف نوع الشريك المستهدف
تعزيز الجمعية العالمية للسررررررررررررررلطات المحلية   -5

واإلقليميررة بوصررررررررررررررفهررا آليررة للتعرراون الهيكلي  
وتقرررديم اإلسررررررررررررررهرررامرررات الواردة من الجهرررات  
المعنيررة للسررررررررررررررلطررات المحليررة واإلقليميررة إلى  
اإلطار المؤسرررررررررررسررررررررررري من أجل تنفيذ الخطة  

 .الحضرية الجديدة
لتروعريرررررررة  تعرزيز بنررررررراء القررررررردرات والررررررردعوة وا -6

واالتصررررال بالرسررررائل الموجهة إلى السررررلطات  
 . المحلية

ضرررررررررمان مشررررررررراركة السرررررررررلطات المحلية على   -7
النحو المناسررررررررررررب في تصررررررررررررميم وصررررررررررررياغة  
وتصررررررررررررررور البرامج أو المبررادرات الرردوليررة أو  

 .الوطنية ذات الصلة
  الصرلةمشراركة الجهات الفاعلة ذات ضرمان  -8

في وضررررررررررع   بما في ذلك السرررررررررلطات المحلية
 . البرامج الرئيسية

المشررررررراركة في إنشررررررراء وضرررررررمان االبتكار والدعم   -9
التقني للبرامج والمشررررررررررراريع من أجل تنفيذها على  

عن طريق الممارسرات التشراركية   الصرعيد المحلي
، األمر الذي  الشررررررراملة للجميع لتشرررررررجيع االنخراط

توطين أهررداف التنميرررة   ينبغي أن يرردعم أيضرررررررررررررراً 
 . المستدامة والخطة الحضرية الجديدة

تيسرررررررررررررير رصرررررررررررررد وتبادل المعارف والبيانات   -10
والممارسررررررررررررررات الجيدة وقصررررررررررررررص األثر من 

 . المدن والمناطق والهيئات الوطنية
تقرررررديم الررررردعم التقني والمرررررالي لجميع   -1 كيانات األمم المتحدة -3

تنفيذ   من أجلأصرررررررررحاب المصرررررررررلحة 
الخطررة الحضررررررررررررررريررة الجررديرردة وأهررداف  

 . التنمية المستدامة
دعم تحقيق الررردوافع األربعرررة للتغيير:   -2

وضرررع السرررياسرررات الحضررررية؛ وتعزيز  
الحوكمرررررررة الحضررررررررررررررريرررررررة؛ والتخرطريرط  
والتصرررررررررميم الحضرررررررررريان والعمرانيان؛  

 . وطينودعم آلية تمويل فعالة، والت

 ضمان المشاركة في وضع البرامج الرئيسية -1
منظومرة   فيتعزيز دور موئرل األمم المتحردة  -2

األمم المتحرردة عن طريق إنشررررررررررررررراء تحررالفررات  
  فياسرررررررررررتراتيجية للتأثير والمشررررررررررراركة بفعالية 

على حد سررواء،  السررياسررات والبرامج التنفيذية 
عن طريق مترررابعرررة التطورات العرررالميرررة عن 

سرررررررررررريما   االلتزامات الدولية، والكثب ومتابعة 
، بمرررا يكفرررل االلتزامرررات المتفق عليهرررا مؤخراً 

حضرررور صررروت البرنامج واالسرررتماع إليه في  
مجلس الر سررررررررررراء التنفيذيين  منها  اجتماعات

،  في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسريق
للتعراون  األمم المتحردة  وإطارواللجنرة الثرانيرة، 

لى الصررررعيدين  التنمية المسررررتدامة ع من أجل
اإلقليمي والعالمي، والمنتدى السرياسري الرفيع  
المسررررتوى المعني بالتنمية المسررررتدامة، ونظام  

 . المنسقين المقيمين
بناء الشررررررررررراكات االسررررررررررتراتيجية والتعاون مع   -3

السررررررررررلطات الوطنية ودون الوطنية والمحلية،  
ومع أصرررررررررحاب المصرررررررررلحة اآلخرين، وأفرقة  

ضررررررررررررررع أطر  األمم المتحررردة القطريرررة أثنررراء و 
األمم المتحردة للتنميرة المسررررررررررررررتردامرة، بمرا في  

 ذلك التقييمات القطرية المشتركة. 
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  االستراتيجيات الهدف نوع الشريك المستهدف
الموارد   وحشررررررررررررررردتعزيز البرامج المشررررررررررررررتركرة  -4

والررردعوة والبرمجرررة على الصررررررررررررررعيرررد الوطني  
وإدراج أنشررررطة التنمية الحضرررررية المسررررتدامة  

  للتعرررراون من أجررررلفي أطر األمم المتحرررردة 
 . التنمية المستدامة

الموارد والدعوة ونشرررر   لحشررردإعطاء األولوية  -5
 . الممارسات الجيدة والحلول المبتكرة

مصررارف التنمية والكيانات   -4
 المالية

المسرررررررررررراهمة في التصرررررررررررردي لتحديات   -1
سريما   التنمية الحضررية المسرتدامة، وال

من خالل الحلول المرررررراليررررررة المبتكرة  
والررردعوة والررردعم التقني لتنفيرررذ أهرررداف  

والخطة الحضررررررية   التنمية المسرررررتدامة
الجرررديررردة والنترررائج ذات الصررررررررررررررلرررة في  

 الخطة االستراتيجية

  مصرررررررررررررررررررررارف الرترنرمريرررررررةترعرزيرز الرروابرط مرع  -1
سررررررريما لدعم   ومؤسرررررررسرررررررات بريتون وودز، وال

 . تنفيذ البرامج الرئيسية على الصعيد القطري 
التعاون بشرررررررأن البرامج والبحوث المشرررررررتركة،   -2

أهررداف  تحقيق وتحليررل البيررانررات، ورصررررررررررررررررد 
مختارة من أهداف التنمية المستدامة، ووضع  
واختبار أدوات ووسرررائل مبتكرة تيسرررر التنمية  
 . الحضرية المستدامة على جميع المستويات

  مصرررررررررررررررررررررارف الرترنرمريرررررررةترعرزيرز الرروابرط بريرن  -3
  والسرررررررررررلطاتوالمؤسرررررررررررسرررررررررررات المالية والمدن 

 . المحلية
زيادة التمويل واالسررررررررتثمار في التنمية   -1 القطاع الخاص -5

الحضررررررررررررررية المسرررررررررررررتدامة على جميع  
 المستويات

تعزيز الشراكات بين الناس والشراكات   -2
 بين القطاعين العام والخاص

اإلدمررررراج  بررررر  االهتمرررررام الواجرررررب تعزيز -3
والقدرة  االجتماعي وحقوق اإلنسرررررررررررررران 

على الصررررمود واالسررررتدامة البيئية من 
 جانب جميع الشركاء

توفير األدوات والمبرررررادئ التوجيهيرررررة والمواد   -1
والقصرررررررررص القوية األثر   ذات الهدف المحدد

لتعزيز مشرررررراركة قطاع األعمال في مجاالت  
 . النتائج الرئيسية للخطة االستراتيجية

تيسررررررير إجراء حوارات اسررررررتراتيجية مع قطاع   -2
األعمرررررال ورابطرررررات األعمرررررال على كرررررافرررررة 
المسرتويات السرتحداث أوجه تآزر لدعم تنفيذ  

 . الخطة االستراتيجية
مبادئ  الدوات و األ اسررررررررتحداثالمشرررررررراركة في  -3

توجيهية وإتاحة الفرص لزيادة االسرررررررررررررتثمار  ال
 . في المدن والمستوطنات البشرية األخرى 

ربط مسررررررررررررررتثمري قطرررراع األعمررررال بررررالمرررردن   -4
براسررررررررررررررتخردام مجموعرة المحليرة  والسررررررررررررررلطرات

متنوعة من النهج ورصررررررررررررد االمتثال لمعايير  
 . حقوق اإلنسان

ترعرزيرز الرقرواعرررررررد والرمرعرررررررايريرر الرعرررررررالرمريرررررررة فري   -5
 . المجاالت التي تهم الجمهور

الجهات صراحبة المصرلحة   -6
برمرررررررا فري ذلرررررررك الرمرجرترمرع 

 المدني

تمثيل الشررررررررركاء في الحوارات بشررررررررأن   -1
 السياسات وتصميم البرامج وتنفيذها

تنفيذ الخطة الحضررررررررررررية الجديدة  دعم  -2
 وأهداف التنمية المستدامة

تعزيز المعررررررارف واالبتكررررررار وتبررررررادل   -3
المعلومررررات والممررررارسررررررررررررررررررات الجيرررردة  
والبيانات المتعلقة بالتنمية الحضرررررررررية  

 المستدامة

إتاحة الفرصررة ألصررحاب المصررلحة لإلعراب   -1
  بالنتائج والمشاريع في مجاالتعن اهتمامهم 

ومواءمرررة   مجررراالً  12البرررالد عرررددهرررا  التغيير
 معها. معارفهم وخبراتهم ومواردهم 

تعزيز المشرراركة الفعالة ألصررحاب المصررلحة   -2
الرئيسرررررررررررررريين في المجتمع المردني في اإلدارة  
المؤسرررررسرررررية لموئل األمم المتحدة، من خالل  
مؤسرررررررسرررررررة الفريق االسرررررررتشررررررراري ألصرررررررحاب  
المصرررررلحة أو عن طريق مجلس اسرررررتشررررراري  

 .ألصحاب المصلحة
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  االستراتيجيات الهدف نوع الشريك المستهدف
تشررررررررررررررجيع الحوار المنتظم بين أصررررررررررررررحرررراب   -3

المصرررررررررررلحة المتعددين والتقييم الذاتي والتعلم  
 . بين النظراء

توسرررررريع نطاق ’’العملية الشررررررعبية‘‘ لتشررررررمل   -4
مجرراالت عمررل أخرى، ممررا يتيح للمجتمعررات  
المحلية تحديد أولوياتها اإلنمائية والمسرررراهمة  

 . بالموارد على جميع المستويات
وبنرراء معررارف وقرردرات  تعبئررة شررررررررررررررركرراء جرردد  -5

 . المجتمع المدني والجهات الفاعلة األخرى 
شررررركاء المعرفة )األوسرررراط   -7

األكررررررراديرمريرررررررة والربررررررراحرثرون 
والررمررهررنرريررون وغرريرررهررم مررن 
أصررررررحاب المصررررررلحة ذوي  
الرررخررربررررة الرررقرررررررائرررمرررررررة عرررلرررى 

 المعرفة( 

تعزيز المعررررررارف واالبتكررررررار وتبررررررادل   -1
المعلومرات والبيرانرات المتعلقرة برالتنميرة  

 الحضرية المستدامة
زيرررررررادة الررمررعرررفرررررررة وقررررررراعررررررردة األدلرررررررة   -2

والممارسررررات الجيدة في مجال التنمية  
 الحضرية المستدامة

إشرررراك المؤسرررسرررات القائمة على المعرفة في   -1
قرراعرردة األدلررة والممررارسررررررررررررررررات الجيرردة   إنترراج

والدعوة بشرررررررررأن أنشرررررررررطة التنمية الحضررررررررررية  
 . المستدامة على كافة المستويات

والرابطررات المهنيررة  التعرراون مع مراكز الفكر  -2
الجرامعرة والتكنولوجيررا   والشرررررررررررررربكرات والهيئرات

الطليعية ومنصرررات االبتكار في إيجاد حلول  
 . لتحديات التنمية الحضرية المستدامة

تيسررررررررررررررير التعررررراون بين شررررررررررررررركررررراء المعرفرررررة   -3
والمجموعات الشرررررريكة األخرى وتعزيز نشرررررر 
البيررانررات والمعلومررات وتبررادل الممررارسرررررررررررررررات  

 . الجيدة
وضررررع البرامج والمسرررراهمة في   المشرررراركة في -4

االسرررررررتراتيجيات وبناء  و السرررررررياسرررررررات وضرررررررع 
 . القدرات على جميع المستويات

  الخيريرررة المؤسررررررررررررررسرررررررررررررررررات -8
 والمحسنون 

  تحديد وإقامة صررالت مع المؤسررسررات -1
والمحسرررررررنين الذين قد يهتمون   الخيرية

 بنتائج الخطة االستراتيجية
تعزيز الدعم المقدم للتنمية الحضررررررية   -2

المسررررررررتدامة من جانب المؤسررررررررسررررررررات  
 والمحسنين الخيرية

إنشرررررررراء آليات للتنسرررررررريق وبناء القدرات لحفز  -1
والمحسرررررررررررنين   الخيريةاهتمام المؤسرررررررررررسرررررررررررات 

سرررريما في   المسررررتدام، وال بالتوسررررع الحضررررري 
 . الرئيسية تنفيذ البرامج

التررأثير من  قويررةتوثيق ونشررررررررررررررر قصررررررررررررررص  -2
الميدان وزيادة التواصرررررررررل مع المؤسرررررررررسرررررررررات  

 . والمحسنينالخيرية 
والمحسنين بالشركاء   الخيرية ربط المؤسسات -3

سرررررررررررررريمرررا المجتمع المررردني   المنررراسرررررررررررررربين، وال
والقاعدة الشرعبية والنسراء والشرباب وأصرحاب  
المصرررررلحة اآلخرين الذين يناسررررربون مجاالت  

 محددةدعم 

 الرصد والتقييم -رابعاا 
سيجري رصد استراتيجية الشراكات وتقييمها وفقًا إلطار النتائج الخاص بالخطة االستراتيجية للفترة  
 .بها وخطة قياس األداء ذات الصلة 2020-2023

 الخطوات التالية -خامساا 
على الصعيد   اتالشراكسيضع موئل األمم المتحدة خطة لتنفيذ هذه االستراتيجية. وسيعتمد تنفيذ استراتيجية   

 على السياقات المحلية والوطنية واإلقليمية، بما في ذلك القوانين والقواعد واألنظمة الخاصة بكل بلد.  الوطني أيضاً 
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يق االستشاري ألصحاب المصلحة، والشبكات وسينسق موئل األمم المتحدة مع الدول األعضاء، والفر  
 .تنفيذ استراتيجية الشراكات من أجلوالمجالس االستشارية، ورابطات السلطات المحلية ومنظومة األمم المتحدة 

 .والمتفق عليها  الراسخةوسيطور موئل األمم المتحدة شراكاته وينفذها وفقًا للسياسات والمبادئ  
_____________ 


