
 ُكتيب تعريفي بدليل خدمات برنامج األمم
المتحدة للمستوطنات البشرية .1

 ُكتيب تعريفي بدليل خدمات
 برنامج األمم المتحدة

للمستوطنات البشرية

©
 U

N-
Ha

bi
ta

t/J
on

ny
 M

ill
er

 



 ُكتيب تعريفي بدليل خدمات برنامج األمم
المتحدة للمستوطنات البشرية .2

 يقدم هذا الكتّيب نظرة عامة على دليل الخدمات المفصل، حيث يقدم الدليل
 عينة من الطرق التي يمكن لموئل األمم المتحدة أن يدعم بها الشركاء

  المحليين إليجاد حلول للتحديات والنهوض بالتنمية الحضرية المستدامة، إال أنه
ال يشمل جميع خدمات موئل األمم المتحدة وخبراته وأدواته.

مقدمة

 التحضر المستدام قادر على أن يكون قوة تحويلية يمكن أن تساعدنا في تسريع تحقيق خطة عام 2030 وأهداف
  التنمية المستدامة              كما أثبتت المدن أنها تقع علي الخطوط األمامية إليجاد حلول ملموسة لمواجهة

الحاالت المناخية الطارئة والعمل على تعظيم المساهمة اإليجابية لزيادة التدفقات السكانية المهاجرة.
 وبينما تركز األهداف على ما يحتاج العالم إلى تحقيقه، تركز الخطة الحضرية الجديدة على كيفية تحقيقه، كما
 أنها توفر طريقة متكاملة لتوسيع نطاق التأثير وتسريع المسار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ُتعدُّ
 الخطة الحضرية الجديدة أيًضا مفتاًحا لتحقيق أهداف وغايات الخطط األخرى، والتي تتسم جميعها باالعتناء
 بأبعاد حضرية وإقليمية مهمة. كما توفر الخطة الحضرية الجديدة فرًصا كبيرة لزيادة التماسك والتنسيق في
 عمل الحكومة والمجتمع ككل، والعمل بشكل جماعي على المحركات األساسية األربعة للتغيير، وهي: )أ(
 تطوير وتنفيذ السياسات الحضرية على المستوى المناسب؛ )ب( تعزيز الحوكمة الحضرية؛ )ج( إعادة تنشيط
 التخطيط والتصميم الحضري واإلقليمي المتكامل طويل األجل؛ )د( دعم أطر وأدوات التمويل الفاعلة والمبتكرة

السياق الذي يتناوله الدليل
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 والمستدامة. ُتعدُّ الخطة الحضرية الجديدة أيًضا مفتاًحا لتحقيق أهداف وغايات الخطط األخرى، والتي تتسم
 جميعها باالعتناء بأبعاد حضرية وإقليمية مهمة. كما توفر الخطة الحضرية الجديدة فرًصا كبيرة لزيادة التماسك
 والتنسيق في عمل الحكومة والمجتمع ككل، والعمل بشكل جماعي على المحركات األساسية األربعة للتغيير،
 وهي: )أ( تطوير وتنفيذ السياسات الحضرية على المستوى المناسب؛ )ب( تعزيز الحوكمة الحضرية؛ )ج( إعادة
 تنشيط التخطيط والتصميم الحضري واإلقليمي المتكامل طويل األجل؛ )د( دعم أطر وأدوات التمويل الفاعلة

والمبتكرة والمستدامة.

 من التعارف عليه أن تحقيق األهداف يتطلب توطينها والتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية إلرساء
دعائمها، بما في ذلك الحكومات المحلية، وعادة ما يكون توطين األهداف داخل المدن أكثر فاعلية.

الشكل رقم ١ الترابط بين الهدف )11( من أهداف التنمية المستدامة واألهداف األخرى.

الشكل رقم 2 األهداف األساسية والفرعية للتنمية المستدامة الحضرية.

 األهداف الحرجة
 األساسية والفرعية
 للتنمية المستدامة

الحضرية

٧.٣

٨.٣,١٦١٦.a.١٣.١ ,٧ ١2.٥ ٩.١ ٨.٥

٦ ,٦.١.2 ٥.2, ٥.a ٣.٩ ,٣.٦ 2.٣, 2.a ١.٥ ,١.٤
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 هذا الدليل مخصص للمسؤولين على المستوى
السياسيين المسؤولين  كبار  مثل   الُقطري، 
 والفنيين في الوزارات التنفيذية على المستوى
 القطري؛ كبار المسؤولين على مستوى المدينة،
الفنية اإلدارات  البلديات ورؤساء   مثل رؤساء 
وشركاء المدينة؛  مستوى  على  الصلة   ذات 
البرامج من الرؤساء ومسؤولي   التمويل، مثل 
المتعددة والثنائية األطراف المانحة   الجهات 
 )بما في ذلك التمويل الرأسي ووكاالت التنمية
أيًضا لمنسقي الدليل مفيًدا   الثنائية(. سيكون 
 األمم المتحدة المقيمين في البلدان التي يعدُّ
إنمائية مهمة المستدام قضية  التحضر   فيها 
الُقطرية الدراسات  للتركيز في  د كمجال   وُتحدَّ
المتحدة )CCA( المشتركة األمم  أطر   وفي 

للتعاون اإلنمائي المستدام                                
أصحاب الدليل  هذا  يستخدم  أن  أيًضا   يمكن 
مجاالت لتحديد  اآلخرون  والشركاء   المصلحة 

المتحدة. األمم  موئل  مع  والتعاون  الدعم 

لمن هذا الدليل؟
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 قدمت استراتيجية األمم المتحدة الخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة والخطة االستراتيجية لموئل األمم
المتحدة 2020-2023 أربع نتائج استراتيجية متوقعة شاملة، وهي:

1.    الحد من التفاوتات المكانية والفقر في المجتمعات عبر المجتمعات الحضرية الريفية 
2.   تعزيز االزدهار المشترك للمدن والمناطق 
3.   تعزيز االستجابة لتغيرات المناخ وتحسين البيئة الحضرية 
4.   منع األزمات الحضرية واالستجابة لها استجابة فاعلة 
النتائج نتيجة من هذه  المتحدة في إطار عمله ثالث مخرجات رئيسية الزمة لتحقيق كل   حدد موئل األمم 
المتحدة األخرى لتحقيق تعاون استراتيجي متماسك مع وكاالت األمم  أنها األساس  كما   االستراتيجية. 
 والشركاء االستراتيجيين اآلخرين. يقدم هذا الدليل أمثلة على كيفية استخدام خبرة موئل األمم المتحدة
 وقدراته بطريقة متكاملة. كما يمكن ترجمة تحديات محددة إلى نهج أكثر مرونة يزيد من التأثير الحاصل عبر
 المخرجات المختلفة )على سبيل المثال، إدارة النمو الحضري إدارة أكثر إحكاًما تساعد على تقليل االنبعاثات
 وتحسين جودة الهواء وحماية األصول البيئية(. تعدُّ الخطة اإلستراتيجية لموئل األمم المتحدة 2020-2023 مكمل

لهذا الدليل؛ ألنها تحدد كيف يمكن لموئل األمم المتحدة أن يساعد في تحقيق تلك المخرجات والنتائج.

.)UNSDCF(
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م وكيف يمكن  ُقسم هذا الدليل إلى األقسام التالية: القسم األول: مقدمة توفر نظرة عامة على ما ُيقدَّ
 لهذه الخدمات أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وااللتزامات الدولية األخرى، على سبيل
القسم الثاني: الدعم المقدم للحكومات المناخ ووضع الالجئين، والهجرة.   المثال، للتعامل مع تغير 
 الوطنية، والحكومات المحلية، وأصحاب المصلحة حيث يتضمن نظرة عامة على الخدمات والعروض المجربة
بانتظام طلبات للحصول على  والمختبرة التي يقدمها موئل األمم المتحدة. يتلقى موئل األمم المتحدة 
 المساعدة لمواجهة التحديات الخاصة التي تواجهها المدن والمناطق والبلدان المختلفة، لذلك ينقسم هذا
القسم إلى أقسام فرعية تسمح للقراء بتحديد أكثر الخدمات مالءمة للسياق الذي يبحثون عنه بسرعة أكبر.

ما هي أقسام الدليل؟

 الخدمات األساسية والبنية التحتية 
االقتصاد والتمويل 

 المدن وتغير المناخ           
بناء القدرات 

البيانات الحضرية، والتنميط، والرصد 
العمليات التشاركية 
 السياسة والتشريعات والحوكمة 

التخطيط والتصميم
األرض والسكن والمأوى 

وأ

هـ
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 أخيًرا، القسم الثالث: برامجنا الرئيسية، يقدم هذا القسم تفاصيل عن البرامج الرئيسية العالمية التي أطلقها
ط الضوء عليها في  موئل األمم المتحدة مؤخًرا، والتي تستخدم الخبرة واألدوات التي جرى اختبارها والتي ُسلِّ
ا للشركاء ومنظمات األمم المتحدة من أجل زيادة ا عالميًّ  القسم الثاني وُيبني عليها، بينما تجمع نظاًما بيئيًّ

ينقسم هذا القسم إلى خمسة أقسام فرعية لشرح نقاط التركيز المحددة، وهذه األقسام الفرعية هي: التأثير.

القسم الفرعي ١:  أحياء ومجتمعات شاملة وحيوية
القسم الفرعي 2: مدن ذكية تركز على العامل البشري

القسم الفرعي ٣:  المستوطنات المرنة للفقراء في المنطقة الحضرية
القسم الفرعي ٤:  تعزيز األثر اإليجابي للهجرة الحضرية

القسم الفرعي ٥:  مدن تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

التنمية أهداف  تحقيق  من  تمكنهم  التي  والمسارات  تحدياتهم  تحديد  إلى  العمالء  لسعي   نظًرا 
الخدمات بين  والجمع  تكاماًل،  أكثر  نهج  اتباع  لتسهيل  حدة  على  كلٍّ  العروض  زت  ُميِّ فقد   المستدامة، 

المرجوة. والنتائج  المستدامة  التنمية  أهداف  عبر  المرجو  التأثير  بتعظيم  يسمح  مما  المختلفة، 

ما هي الخدمات التي يجب استخدامها وكيف سُتْدمج: تمييز العروض

)RISE UP(
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 يأتي هذا الدليل في خضم التحدي العالمي غير المسبوق الذي تسبب به وباء                   حيث أدركت العديد
 من الحكومات أهمية توظيف جهود االستجابة والتعافي الخاصة بوباءـ                  إلحراز التقدم المرجو نحو
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة واالقتصادات الدائرية المستدامة. حيث تسبب الوباء بتفاقم وكشف تحديات
 التحضر المتعلقة بالنظم والتفاوتات المكانية التي أثرت على الصحة والوضع االجتماعي واالقتصادي. وبالتالي،
 يمكن أن تسهم الخدمات المقدمة في هذا الدليل في تحسين حالة التأهب واالستجابة وزيادة المرونة في
ز الخدمات والعروض  مواجهة األخطار المحتملة، مثل األوبئة المستقبلية أو الطوارئ المتعلقة بتغير المناخ. ُتميَّ
 ذات الصلة بـ                 بعالمة خاصة، وتكون قابلة للتطبيق في غضون 1٨ شهًرا األولى من االستجابة

والتعافي.

التحضر المستدام في ظل وباء كورونا

 يوجد موئل األمم المتحدة لدعم وجود مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع دون استثناء. ال تتردد في
 التواصل مع موئل األمم المتحدة للحصول على مزيد من المعلومات حول أي من هذه الخدمات، ومناقشة كيف
 يمكن لموئل األمم المتحدة أن يصمم حلواًل للتحديات واالحتياجات والجدول الزمني الضيق الذي ترغب به إلى

جانب تحقيق األهداف الخاصة بك.

  حلول مصممة خصيصًا

التالية، لتسهيل االستخدام: الموضوعات  بناًء على  الدليل من خالل عالمات خاصة  ز كل قسم في  ُميِّ
· أهداف التنمية المستدامة             : يشير كل عنصر إلى مجموعة أهداف التنمية المستدامة التي  

تساعد الخدمة على تحقيقها من أجل إظهار أنسب االستراتيجيات الخاصة بالتنمية المستهدفة وذات األولوية.
· مجاالت التغيير والمخرجات )الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة(: يقدم موئل األمم المتحدة  
 الخبرة والخدمات "للنهوض بالتوسع الحضري المستدام كمحرك للتنمية والسالم، لتحسين الظروف المعيشية
للجميع". سيسمح المزيج الصحيح من الخدمات بتحقيق األهداف عبر كافة المخرجات ذات الصلة لكل سياق. 

باإلضافة إلى ذلك، ُتستخَدم عالمات إضافية لتمييز اآلتي:
إيالء األهمية الالزمة لموضوع وباء                 :بينما تدعم جميع العناصر الموجودة في الدليل ·  
 عمليات التعافي المستدام والشامل خالل هذا الوباء، يتم تمييز العناصر المختصة باالستجابة والتعافي من

فيروس               على المدى القصير والمتوسط لإلشارة إلى وثاقة صلتها بالموضوع.
بناء القدرات: كل خدمة تحتوي على عنصر لبناء القدرات سوف تكون مميزة بهذه العالمة. سيجد ·  
 القراء خدمات بناء القدرات ضمن كافة أقسام الدليل التي تعالج التحديات المختلفة، باإلضافة إلى عروض بناء

القدرات المحددة في القسم الفرعي األول.

 يمكن تقديم هذه الخدمات بطريقة مناسبة مع مراعاة االحتياجات المتنوعة للبلدان والمدن حول العالم. يمكن
 لموئل األمم المتحدة حشد خبرته العالمية واإلقليمية لتقديم المساعدة المباشرة أو التنفيذ المشترك مع شبكة
 واسعة من الشركاء العالميين والمحليين. كما يوسع موئل األمم المتحدة شراكاته االستراتيجية مع وكاالت
 األمم المتحدة األخرى من أجل إيجاد نهج أقوى للعمل. أخيًرا، تماشًيا مع استراتيجية تنمية قدرات موئل األمم
 المتحدة، يركز موئل األمم المتحدة تركيًزا متزايًدا على نقل المعرفة من خالل تقديم خدماته عبر اإلنترنت والجمع

بين التعلم عبر اإلنترنت ووظائف مكتب المساعدة.

)SDGs( 

 )COVID-19( 
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 أ -البيانات الحضرية، والتنميط، والرصد
أ. ١. التنميط الحضري والمكاني

 توفر تقييمات المدن أو األحياء فهًما أعمق للبيئة الطبيعية والمبنية والديناميكيات الحالية، مما يسمح
 بوضع إرشادات قائمة على أدلة واضحة فيما يخص اإلجراءات واألولويات المستقبلية للتدخالت. يعرض
ل ضمن إطار قائم على المنطقة للمساعدة في  التنميط بيانات متعددة القطاعات ومتعددة الفترات واألماكن، ُتحلَّ
 بناء قواعد بيانات وطنية للبيانات القابلة للمقارنة؛ وذلك لتوجيه الجهات اإلنسانية واإلنمائية والجهات الحكومية
 المحلية خالل اإلجراءات االستراتيجية؛ واإلبالغ والتنسيق والبرمجة مع النتائج األخرى. تستخدم هذه الخدمة
 مناهج تشاركية وموجهة نحو أرض الواقع، وتدمج أداة بناء القدرات ألصحاب المصلحة المحليين لتسهيل اتخاذ
قرارات مستنيرة تولد شعوًرا بالملكية المجتمعية، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين التماسك االجتماعي.   

أ. 2. التنميط والتعداد المبتكر لألحياء الفقيرة على مستوى المدينة
 نهج مبتكر لجمع البيانات على مستوى المدينة ومعلومات على مستوى المستوطنات ومعلومات
 سكنية تفصيلية عن حيازة األراضي واإلسكان والخدمات األساسية والبيانات االجتماعية واالقتصادية.
 يستخدم هذا النهج مجموعة من األدوات التي تكون شاملة وميسورة التكلفة وتشاركية والتي تنتج في نهاية
 المطاف معلومات مدعمة باألدلة من أجل تطوير وتنفيذ خطط وسياسات وبرامج حضرية شاملة ومناصرة للفقراء.
 باستخدام هذه المعلومات )التي يمكن تحديثها بسهولة( يمكن للمدن التخطيط تخطيًطا مناسًبا للتحسينات
 االستراتيجية للمستوطنات العشوائية فيما يتعلق بالحيازة واإلسكان وخطط المستوطنات والمساحات المفتوحة

وتوفير المرافق والخدمات والبنية التحتية.

 دعمنا للحكومات الوطنية والسلطات
المحلية واألطراف المعنية
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أ. ٣. مالمح الهجرة الحضرية
 تقييمات شاملة لحالة حوكمة الهجرة على المستوى الحضري. تشكل ملفات الهجرة الحضرية قاعدة أدلة
 يعتد بها حول الهجرة في المدن من خالل تقديم نظرة عامة على 1( حالة الهجرة وتطورات الحوكمة الحالية
 على المستويين الوطني والمحلي؛ 2( رسم خرائط لجميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ 3( رصد مدى احترام حقوق
 اإلنسان للمهاجرين ووصولهم إلى الخدمات، وال سيما حقوق السكن؛ و4( أولويات مصممة لتتناولها السلطات

المحلية وبدعم من أصحاب المصلحة المحليين. 
أ. ٤.  التنميط الخاص بمرونة المدينة

 نهج يسمح للمدن ببناء أنماط مرنة خاصة بها ومن ثم تطوير استراتيجيات المرونة و القدرة علي
 الصمود.  باستخدام أداة تحديد سمات مرونة المدينة، يدعم موئل األمم المتحدة الحكومات المحلية لقيادة
 عملية التغيير الالزمة لمواجهة تحديات المرونة في مدنهم من خالل جمع البيانات على نطاق واسع وشامل
 لعدة قطاعات، وتشخيص وتقييم المرونة، وإشراك أصحاب المصلحة وتخطيط العمل، وإعداد االستثمارات الالزمة.
 ويعدُّ الدعم المقدم مرًنا ومصمًما للتكيف مع التحديات المتنوعة التي قد تواجهها جميع المدن. المخرجات

الرئيسية للعملية هي التوصيات أو اإلجراءات الخاصة بالمرونة.

ب . العمليات التشاركية
ب. ١. إنشاء مساحات عامة آمنة وشاملة ويمكن الوصول إليها

 نهج مبتكر يستخدم االجتماعات التي يعقدها أفراد المجتمعات والعروض التقديمية وزيارات المواقع
 واألهم من ذلك، ورش تصميم المواقع باستخدام لعبة الفيديو                   كأداة لمساعدة المجتمع
 على تصور تخطيط وتصميم المساحات العامة. أفضل وصف للعبة هو "الليغو الرقمي" حيث يمكن للمشاركين
 أن يبدعوا ويبنوا هياكل في عالم ثالثي األبعاد. تعتمد هذه الخدمة على تصميم األماكن، وهي نهج تعاوني يركز

على دعم الناس لتخطيط وتصميم وإدارة األماكن العامة، وبناء القدرات والقيادات المحلية لتمكين المجتمعات. 
ب. 2. تخطيط مرونة المدينة

 عملية تخطيط تشاركي لبناء المرونة الحضرية في المدن الصغيرة إلى المتوسطة، أو األحياء في
ا سريًعا لتحديد نقاط الضعف والمخاطر  المدن الكبرى. تسهل األداة فرصة حصول حوار واسع وتقدم تقييًما تقنيًّ
 مقابل جميع األخطار المحتملة. الناتج النهائي هو إطار عمل مرونة المدينة      ، الذي يحدد اإلجراءات ذات

ا.  األولوية لبناء مرونة المدينة بناًء تدريجيًّ
ب. ٣. التخطيط الحضري في سياقات األزمات طويلة األمد

 تقديم المشورة الفنية لتحسين ظروف المعيشة وإدارة المستوطنات البشرية القائمة وإنشاء أطر
 تعاونية لتنفيذ استراتيجيات مستدامة في حاالت األزمات الحضرية. من خالل دعم الربط المعياري بالعمل
 التشغيلي، وعن طريق تعزيز التنمية المكانية المستدامة وحلول االستثمار، يهدف موئل األمم المتحدة إلى

سد الفجوة بين الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية ودعم الحكم المحلي والتنمية المؤسسية. 
ب. ٤. بناء نظم مساءلة تشاركية بشأن سياسات المدينة

 أدوات مبتكرة عبر اإلنترنت لدعم حلقات التشاور مع المواطنين بشأن سياسات المدينة، وتوسيع
 مساحة مشاركة المواطنين والمساءلة التشاركية. ُتدعم من خالل تطوير الشراكات مع مختلف أصحاب
 المصلحة في المدينة. تسمح عملية التدريب وتقييم احتياجات بناء القدرات أيًضا باتباع نهج تشاركي أكثر لترجمة

السياسات إلى أفعال. 
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ج. العمليات التشاركية
ج. ١. حقوق السكن واألرض والملكية للمجتمعات المسالمة

 دعم مؤسسات اإلسكان واألراضي والممتلكات          العاملة واألطر القانونية القوية التي تساعد
 على ضمان الحيازة. نظًرا ألن النزاعات المستمرة أو التي تتأجج كل فترة تتسبب في الغالب بتصدع - إن لم
 يكن تدمير - المباني السكنية واألراضي والممتلكات في الدولة، غالًبا ما تتطلب الحكومات والجهات الفاعلة
 اإلنسانية واإلنمائية المساعدة في إعادة بناء وتعزيز مؤسسات اإلسكان واألرض والملكية واألطر القانونية في
 فترة ما بعد الصراع. تدعم هذه الخدمة الحكومة وأصحاب المصلحة الدوليين من خالل تقديم المساعدة التي
 يمكن تقسيمها إلى ثالث مجاالت: )1( زيادة المعرفة باإلطار المؤسسي والقانوني، بما في ذلك تحديد المخاطر
 وخيارات العالج، من خالل البحث وإعداد التقارير؛ )2( دعم عملية اإلصالح القانوني لحقوق اإلسكان واألرض
 والملكية؛ )3( بناء قدرات المؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة الدولية من خالل تبادل المعرفة واالستشارات

القانونية وتقديم المشورة. 
ج. 2. تخطيط األطر القانونية للمجتمعات المستدامة

 دعم الحكومات الوطنية والمحلية في تقييم وإصالح األطر التشريعية وأطر الحوكمة الخاصة بالتخطيط
هج القائمة على الحقوق. يمكن  الحضري من أجل تطوير سياق متين للتخطيط الحضري التشاركي والنُّ
 أن تؤدي التنمية الحضرية إلى زيادة عدم المساواة وانخفاض اإلنتاجية االقتصادية، والتعرض لمخاطر تغير المناخ
 إذا لم تكن مدعومة بسياسات متماسكة وأطر قانونية وإدارية. تستخدم هذه الخدمة منهجيات وأدوات مثل
 "إطار تقييم قانون التخطيط" وهي أداة تشخيصية لقياس الجودة التشريعية وتحديد نقاط القوة والضعف
 في تخطيط األطر التنظيمية وحزم التدريب على الصياغة القانونية والجودة التنظيمية والسياسات والتشريعات

وقانون التخطيط. 
ج. ٣. السياسات الحضرية الوطنية ودون الوطنية

 توجيه الخبراء وتنمية القدرات للحكومات الوطنية ودون الوطنية لتطوير وتنفيذ ورصد وتقييم
 السياسات الحضرية الوطنية             والسياسات الحضرية دون الوطنية          . يمكن أن تكون هذه
 السياسات بمثابة أدوات أساسية لتسخير إمكانات التحضر ودفع التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.
 يتضمن هذا الدليل عناصر مصاحبة حول المواضيع السابقة تركز على تعميم النظم الغذائية ومعالجة تغير المناخ

ودمج الهجرة ضمن السياسات الحضرية الوطنية. 
ج. ٤. إطار التنمية المكانية

 الدعم الفني لترسيخ السياسات الحضرية الوطنية أو استراتيجيات/ سياسات التنمية الوطنية
 المماثلة باإلقليم ووضع خطط عمل الحقة. فإطار التنمية المكانية إحدى طرق التخطيط اإلقليمي القائم
 على المشاركة ويهدف إلى مساعدة الحكومات الوطنية واإلقليمية والمحلية في اتخاذ قرارات استراتيجية
ا بغية تحقيق األهداف التي تنطوي عليها السياسات والخطط أو االستراتيجيات. تجدر اإلشارة  مدروسة مكانيًّ
 إلى أن موئل األمم المتحدة يسخر هذه األداة للمساعدة في تحديد نظام للمدن في إقليم معين استناًدا
 إلى التحليل المكاني واالجتماعي – االقتصادي بجانب إيالء األولوية لالستثمارات باإلقليم بغية توجيه عملية

التنمية الحضرية أفضل توجيه. 
ج. ٥. عدم تخلف أي مكان عن الركب: تعزيز الروابط الحضرية الريفية

 تعزيز الروابط الحضرية الريفية من خالل تعزيز قدرات صانعي السياسات وعوامل التغيير على جميع
 األصعدة علي جمع األدلة الالزمة واستخدامها في تعزيز األطر متعددة المستويات والمشتركة
 بين القطاعات وغيرها من االستراتيجيات وخطط العمل للوصول إلى التنمية اإلقليمية المتكاملة
 والشاملة. هذا ويسخر موئل األمم المتحدة فيما يتعلق بالروابط الحضرية والريفية: المبادئ التوجيهية واألطر
 المتبعة لتعزيز التنمية اإلقليمية المتكاملة للمساعدة في وضع االستراتيجيات والسياسات والخطط الالزمة
 للتنمية اإلقليمية والحضرية المتكاملة المستدامة. كما يساعد إطار العمل المرافق على تهيئة بيئة تمكينية
إبداء مقترحات عملية يمكن تبنيها لمختلف الريفية الشاملة والعملية بجانب  الروابط الحضرية   للعديد من 

السياقات. 
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ج. ٦. السياسات والقوانين والشؤون اإلدارية الالزمة لتهيئة المدن الذكية مناخيًا
 تعزيز السياسات الحضرية وغيرها من القوانين والشؤون اإلدارية لتمكين المدن من القدرة على
 التكيف مع تغير المناخ وآثار انبعاثات غازات الدفيئة. جدير بالذكر أن هذه السياسات والقوانين وأطر الحوكمة
 تحدد أماكن وجود األراضي وبناء البنية التحتية والخدمات األساسية، بجانب وضع القواعد الالزمة للتخطيط واتخاذ
 القرارات، وتحديد السياق الذي من خالله يمكن للسلطات الحضرية والحكومات الوطنية والمجتمعات أداء المهام
 التي تضطلع بها ومواجهة التحديات الناشئة. وتستند هذه الخدمة إلى القوانين ومجموعة أدوات تغير المناخ
 لمساعدة الدول والحكومات الوطنية في استعراض السياسات واألطر القانونية واإلدارية الخاصة بهم وإصالحها

بغية تنفيذ مساهماتهم المقررة على المستوى الوطني بموجب اتفاقية باريس.
 ج. ٧. القانون الحضري لمنع المستوطنات غير الرسمية واالرتقاء بها

 تقديم الدعم الالزم لتحديد العوائق القانونية لمنع توسع األحياء الفقيرة واالرتقاء بها بهدف
 ضمان الحق في الحيازة والوصول إلى مستوى معيشي الئق بجانب الحق في الحصول على المياه
 والصرف الصحي بالنسبة للفقراء بالمناطق الحضرية. المستوطنات غير الرسمية ال تقع ضمن اللوائح
 الخاصة باستخدام األراضي وتراخيص البناء والنصوص الخاصة بالبنية التحتية والخدمات. فهي موجودة بأراضي
 مأهولة بصورة غير مشروعة وال تحتوي على أي بنية تحتية أو مرافق أساسية. هذا ويعيش الكثير من الناس
 بالمستوطنات غير النظامية نظًرا الرتفاع تكلفة المساكن الرسمية – ويشمل ذلك تكاليف الحصول على سندات
 ملكية األراضي والحصول على تراخيص البناء بجانب الوفاء بالقواعد واللوائح الخاصة باستخدام األراضي والمباني
 وغيرها من النصوص الخاصة بالخدمات والبنية التحتية. كما تعمل هذه الخدمة على إيجاد فهم واضح لمدى
 مالءمة السياسات واألطر القانونية الالزمة لدعم أو إعاقة تنمية المساكن منخفضة التكلفة وجهود االرتقاء

بالمستوطنات غير الرسمية. 

 د. التخطيط والتصميم 
 د. ١. إدراج األهداف العالمية بخطط التنمية الحضرية

 تقديم الدعم والخبرات الالزمة للتنمية الحضرية المتكاملة ووضع الخطط القانونية التي تعكس
 مبادئ الخطة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعمل هذه الخطط على توجيه
 التنمية المكانية بالنسبة للمدن والمستوطنات بجانب سيناريوهات النمو المتوقع وغيرها من المشاريع الالزمة
 لتلبية احتياجات األشخاص المقيمين بها وتغطية مختلف القطاعات، مثل اإلسكان والنقل والخدمات األساسية
 والمرافق االجتماعية. وتشمل أيًضا يعض المكونات المتعلقة بالتنفيذ بغية الوقوف على الجهات المسؤولة

عن تنفيذ المشاريع والتخطيط ورصد سير العمل. 
 د. 2. أستوديوهات التخطيط السريع

 ُتجرى ورش عمل مكثفة للتخطيط تعمل على دمج األركان الثالثة األساسية – التشريعات الحضرية
 والتمويل الحضري واالقتصاد والتخطيط والتصميم الحضري – للتنمية الحضرية المستدامة. وبفضل
 خبراء تيسير الجلسات بموئل األمم المتحدة، تستنسخ أستوديوهات التخطيط السريع عملية التخطيط بالكامل
 في نمط قوامه ثالثة أيام، كما تهدف إلى تعزيز القدرة على التخطيط وإضفاء منهجية تخطيط واضحة وخارطة

طريق يمكن تطبيقها لتوفير األراضي المزودة بالخدمات ألغراض النمو الحضري السريع. 
 د. ٣. أداة تقييم الخطط على مستوى المدينة

م الدعم الالزم لتحليل المخطط الرئيسيي الخاص بالمدينة للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف  ُتقدَّ
 به. فالخطط غير المكتملة أو القديمة التي ال تنطوي على رؤية وأهداف واضحة ومشاريع ذات أولوية من
 شأنها أن تؤدي إلى نمو غير مخطط له وغير مستدام للمدن، مما يعمل على تفاقم عدم المساواة المكانية
 والزحف العمراني والمستوطنات غير النظامية والتدهور البيئي. كما أن تحديد أداة التقييم من شأنه المساعدة
 في اختبار مواطن القوة والفجوات الموجودة بخطط المدن الحالية بغية الوفاء بأهداف التنمية المستدامة،

بعد تنفيذ مبادئ الخطة الحضرية الجديدة.
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 د. ٤. تعزيز األماكن العامة الشاملة التي يسهل الوصول إليها باعتبارها أحد أركان التنمية
 الحضرية المستدامة

 ُتسدى المشورة حول السياسات وبناء القدرات وتبادل المعلومات وتقديم النصح والدعم الالزم
 للسلطات المحلية وأصحاب المصلحة المعنيين لتنمية األماكن العامة الشاملة واآلمنة وإعادة إصالحها
 وتحسينها. ويجري إثراء هذه العملية من خالل الممارسات والسياسات المثلى من خالل شبكة المؤسسات
 الشريكة لها على المستوى العالمي. وتعمل هذه الخدمة على رصد األماكن العامة والتعاون مع المدن لوضع
 استراتيجيات األماكن العامة على مستوى المدن وغيرها من أطر التنمية الحضرية مع تقديم الدعم الالزم لتتبع

المؤشر رقم ٧-11 من أهداف التنمية المستدامة.
  د. ٥. التخطيط الالزم للوصول إلى مدن صحية

 تقديم الدعم الالزم للقادة المعنيين بالتنمية الحضرية وصناع القرار ومسؤولي الصحة والتخطيط
 بشأن نهج التصميم والتخطيط المتكاملة مع وضع الرعاية الصحية والرفاه على المستوى االجتماعي
 واالقتصادي في مقدمة استراتيجيات التنمية.  ويشمل ذلك بناء القدرات بالنسبة للسلطات المحلية وأصحاب
 المصلحة المعنيين لوضع مبادئ التخطيط بغية الوفاء باالحتياجات المحلية من خالل التصميم العملي المرتكز على
ازة إلضفاء أسلوب  الصحة. هذا وترتكز ُنهج التخطيط الماثلة على البيئات الحضرية باعتبارها أحد العوامل الحفَّ

حياه أكثر صحة بالنسبة للمقيمين مع الحد من عدم المساواة خالل تعزيز الصحة البيئية. 
  د. ٦. التخطيط الحضري التدريجي التشاركي

 يجري تبني منهجية تدريجية لدعم الحكومات الوطنية داخل المدن الصغير والمتوسطة بالدول النامية
 بغية تطبيق مبادئ الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة في ممارسات التخطيط
 الحضرية. يعمل ذلك على توجيه المستخدمين من خالل االستعانة بعملية تدريجية تشاركية مقسمة لمراحل
 وأجزاء وأنشطة مع االستفادة من الطرق المجربة والمختبرة لبناء القدرات المحلية وتشجيع الملكية. وفي ضوء
 ذلك الهدف واإلمكانات المتاحة وأطر التخطيط الحضاري، يمكن للحكومات المحلية وضع واتباع مسار محدد

لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة لصالح المجتمعات الشاملة. 

هـ. األرض والسكن والمأوى
  هـ. ١. االستراتيجيات الوطنية للسكن

م الخدمات االستشارية الفنية للحكومات الوطنية والمحلية من خالل تحليل نظم تسليم المساكن  ُتقدَّ
 بالمدن والمستويات المحلية بجانب إعداد دراسات مالمح قطاع اإلسكان. هذا ويقدم موئل األمم المتحدة
 المساعدة الالزمة لتطوير االستراتيجيات الوطنية للسكن بجانب دعم عملية تصميم وتنفيذ سياسة السكن. تجدر
 اإلشارة إلى أنه ُأجريت تحليالت ناجحة لقطاع اإلسكان وعمليات اإلصالح السياسية وأعمال تقييم السياسات

الوطنية لإلسكان داخل 43 دولة.
  هـ. 2. منع اإلخالء القسري وتقييم اآلثار المترتبة عليه

 الدعوة لوضع السياسات والقوانين الالزمة من خالل تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية لألنشطة
 التي من شأنها أن تفضي إلى اإلخالء القسري إلي جانب العمليات التشاركية الالزمة لمناقشة خطط
 إعادة التوطين باإلضافة إلى بدائل اإلخالء القسري. كما أنه بجانب الشركاء الحاليين، مثل المفوضية
 السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان، يقدم موئل األمم المتحدة أدوات معيارية لدعم السلطات الوطنية
 والمحلية الستعراض بدائل اإلخالء وإجراء تقييم حول آثار اإلخالء. ويشمل ذلك: "دليل تقييم آثار اإلخالء )2014("،

و"فقدان المسكن: تقييم آثار اإلخالء )2011(" و"إيجاد سبل بديلة لإلخالء القسري وهدم العشوائيات )201٦(".
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  هـ . ٣. نظام المعلومات الخاص باألراضي منخفضة التكلفة والمناسبة للفقراء

 استناًدا إلى نموذج مجال الحيازة االجتماعية، يستند نظام المعلومات الخاص باألراضي إلى حزم
يعمل موئل األمم المتحدة ق من خالل النهج التشاركية.   برمجيات مجانية ومفتوحة للجميع وُيطبَّ
 على تقديم الخدمات الالزمة لتطوير نظم المعلومات وذلك فيما يتعلق بما يلي: )أ( الرصد الرقمي والتسجيل
 والتحليل لحقوق ملكية األراضي واستخدامها بجانب قيمة األراضي والضرائب الخاصة بها وأعمال التنمية ذات
 الصلة باألراضي، )ب( تدفقات العمل الرقمية والخدمات المقدمة للعمالء والعمليات المؤسسية ألغراض تقديم
 الخدمات الالزمة، و )ج( الجرد الرقمي لألصول والمساكن والمباني واألماكن المفتوحة واألماكن العامة وغيرها

ألغراض التخطيط واإلدارة.
  هـ . ٤. دعم المساكن المستدامة منخفضة التكلفة

 دعم المساكن المستدامة ومنخفضة التكلفة والجمع بين هدفين من األهداف بالغة األهمية لخطة
 عام 2٠٣٠: هدف التنمية المستدامة رقم ١١ و ١2 بشأن "المدن والمجتمعات المستدامة" و "االستهالك
 واإلنتاج المسؤولين" بالترتيب. هذا وتسمح أداة شيربا المجانية التابعة لموئل األمم المتحدة للشركاء بتصميم
 وتنفيذ المشاريع المتعلقة باإلسكان التي ترتكز على اعتبارات قوية ومتينة لجوانب االستدامة. ويعمل ذلك على
 تحليل مشاريع اإلسكان على مستوى األسر المعيشية واألحياء واألقاليم باإلضافة إلى العمليات الخاصة باإلنشاء

والتصميم بغية تقديم تصنيف يستند إلى االستدامة االقتصادية والبيئية والثقافية واالجتماعية للمشروع. 
ا والمجتمعات الضعيفة الموجودة داخل المدن   هـ . ٥- الحلول الدائمة للنازحين داخليًّ

 التصدي للزحف الحضري واالزدحام واألنشطة غير الرسمية الناجمة عن تدفق األشخاص )على سبيل
ا(، وأيًضا اآلثار األكثر شدة التي تلحق بأفراد المجتمعات المضيفة.  المثال الالجئين والنازحين داخليًّ
 كما أنه من الممكن تخصيص هذه الخدمات حتى تتوافق مع احتياجات األماكن والسكان، ويمكن أن تشمل
 التخطيط المكاني القائم على المنطقة، والحياة الكريمة من خالل حلول المساكن المختلطة، وتطوير حلول
 السكن المستدام من خالل تكامل إعانة اإليجار مع مبادرات كسب العيش التقليدية وخدمات السكن واألرض
 والممتلكات، باإلضافة إلى تطوير اإلمكانات الفنية المحلية الخاصة بالحلول الدائمة وغيرها. ومن الممكن أن
 يعمل ذلك الدعم على تكامل العديد من الخدمات التي يقدمها موئل األمم المتحدة بغية مواجهة التحديات

التي تمر بها هذه الجماعات األكثر تأثيًرا بجانب الحد من عدم المساواة المكانية.

و. الخدمات األساسية والبنية التحتية
  و. ١. اإلدارة المستدامة للنفايات 

 تصميم استراتيجيات إدارة النفايات الصلبة وتنفيذها، بما في ذلك استخراج الموارد من النفايات
ا على تقديم خدمات إدارة النفايات مع ز تركيًزا خاصًّ  البلدية وتوليد الطاقة من النفايات العضوية. وُيركَّ
 الوصول العادل للجميع، وباألخص الفقراء بالمناطق الحضرية وغيرها من الجماعات األكثر تأثيًرا. هذا وتستفيد
 هذه الخدمة من أداة "اإلدارة الرشيدة للنفايات" التابعة لموئل األمم المتحدة التي تتألف من سبع خطوات
 تعمل على توجيه المدن لجمع البيانات الخاصة بالنفايات الصلبة البلدية التي يجري تكوينها وجمعها وإدارتها

بالمنشآت الخاضعة للمراقبة. 
  و. 2. التخطيط الخاص بالمياه والصرف الصحي واستثمارات البنية التحتية

 وضع برامج استثمار شاملة ويمكن تمويلها متوسطة األجل في البنية التحتية الخاصة بالمياه
 والصرف الصحي بغية مساعدة الحكومات الوطنية وجهات تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.
 ويساعد ذلك النهج على تنفيذ االستراتيجيات الحالية لتنمية المدن وخطط التنمية الشاملة. وتشمل العناصر
 األساسية للخدمات تشخيص وتحديد فرص االستثمار ومساعدة المدن في تحديد أولويات االستثمار وإعداد
 دراسات الجدوى المسبقة وتعزيز إمكانات الحكومات وجهات تقديم الخدمات ومساعدتهم في إعداد مشاريع

االستثمار وتنفيذها. 
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  و. ٣. تخطيط النقل الحضري المستدام

ل األفراد واألعمال بالمدن  وضع خطط للنقل الحضري المستدام ُمصممة من أجل الوفاء بمتطلبات تنقُّ
 واألماكن المحيطة بها للحصول على نوعية حياة أفضل. كما تعمل هذه الخطط على دمج جميع أنماط
 التنقل، وتنطوي على رؤية طويلة المدى واستراتيجيات تنفيذ واضحة. وتقدم هذه الخدمة مفاهيم ومنهجيات
 جديدة لجمع البيانات الخاصة بالمشي وركوب الدراجات، وتعمل على إسداء النصيحة بشأن الجوانب المؤسسية
 والسياسات الخاصة بوسائل النقل غير اآللية؛ كما تشمل المساعدة الفنية بشأن تصميم الشوارع المناسبة للمارة
 وراكبي الدراجات، على سبيل المثال: تصميم ممرات المشاة وحارات الدراجات ومعابر الشوارع، باإلضافة إلى

إسداء المشورة الفنية بشأن معايير تصميم الشوارع وبناء القدرات بالنسبة للمسؤولين. 
  و. ٤. إنشاء مباني موفرة للطاقة والموارد

م المساعدة الفنية والمنهجيات الالزمة إلنشاء المباني الموفرة للطاقة والموارد، بما في ذلك  ُتقدَّ
 إسداء المشورة بشأن التغيرات المؤسسية وغيرها من السياسات والمعايير الخاصة بالمباني الخضراء
 والمراعية للبيئة. ويشمل ذلك دعم أكواد البناء الموفرة للطاقة ودعم مشروع البيانات العملية التجريبية للمباني
 المنخفضة الكربون مع إسداء المشورة الفنية بشأن معايير التصميم وبناء القدرات بالنسبة للموظفين وتقديم

النصح بشأن تقنيات التحول في مجال الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. 
  و. ٥. تعزيز استدامة وفعالية مرافق المياه من خالل شراكات الجهات المشغلة لمرافق المياه

 دعم الجهات المشغلة للمياه والصرف الصحي بالمستوطنات بجميع أحجامها للمساعدة في تقديم
 الخدمات األساسية للمدن الشاملة واآلمنة والقادرة على الصمود والمستدامة. تجدر اإلشارة إلى أن
 هذه الخدمة تستفيد من القدرة التنظيمية للتحالف العالمي لشراكة مشغلي المياه المدفوع من قبل موئل
 األمم المتحدة، وذلك ألغراض جمع الحكومات )الوطنية والمحلية( ومجموعات المجتمع المدني والنقابات العمالية
 والمؤسسات المالية والقطاع الخاص؛ من أجل تعزيز الشراكات القائمة بين جهات تشغيل مرافق المياه. تعمل
 جهات هذه الشراكات على تعزيز قدرات جهات تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي لضمان توافر واستدامة
 المياه والصرف الصحي للجميع مع التركيز على الوصول الشامل للخدمات ونوعية المياه وكفاءة استخدام المياه

بجانب اإلدارة المتكاملة للمياه والحفاظ عليها وتنمية القدرات والمشاركة المجتمعية. 

ز. االقتصاد والتمويل
  ز. ١. التحليل السريع إليرادات المصادر الخاصة

 دعم الحكومات الوطنية لتحسين إيرادات المصادر الخاصة بها. تجدر اإلشارة إلى أن أداة التحليل السريع
 إليرادات المصادر الخاصة تقيس حاالت التسرب الموجودة باإليرادات وتكشف عن العقبات الموجودة من أجل
 تجديد األسباب الجذرية ونقاط البدء لإلصالح. كما أنه عند تقديم الدعم الالزم إلدارات اإليرادات الوطنية لتفهم
 نقاط الضعف بصورة أوضح بالنسبة لنظم إيرادات المصادر الخاصة، فإن ذلك من شأنه تسهيل التدخل المرجعي

والفعال واالستراتيجي بجانب المساعدة على إعطاء الزخم الالزم لإلصالح داخل الحكومات الوطنية. 
  ز. 2. التمويل المرتكز على األراضي لإلدارة الرشيدة والتنمية الشاملة

 مجموعة مرنة من األدوات يمكن تكييفها مع العديد من السياقات المؤسسية والثقافية وذلك
 بهدف تعزيز إتاحة الموارد للتنمية الوطنية من خالل االستفادة من األراضي. جدير بالذكر أن تحسين
 التمويالت الوطنية بجانب القدرة على تطوير البنية التحتية الوطنية وتقديم الخدمات ينطوي على العديد من
 المزايا االقتصادية واالجتماعية واسعة النطاق. وعند مقارنة تدفقات اإليرادات المستخدمة غالًبا، فإن التمويل
 المرتكز على األراضي يعمل على زيادة تدرج النظام الضريبي، ومن ثم يعمل على تعزيز المساواة، نظًرا ألنه
 ينطوي على عدد أقل من اآلثار السلبية األقل حدة من العديد من أدوات اإليرادات األخرى، كما أنه من الممكن

أن يساعد على ترسيخ عالقات تبادلية تقوم على المساءلة بين المجتمعات المقيمة والحكومة. 
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ح. المدن وتغير المناخ
 ح. ١. دمج المستوطنات البشرية بالخطط الوطنية للتأقلم والمساهمات المحددة على الصعيد

  المحلي والسياسات المحلية لتغير المناخ
 دعم الحكومات المحلية لدمج أمور المستوطنات البشرية والحضرية بصورة شاملة في الخطط الوطنية
 للتأقلم والمساهمات المحددة على الصعيد المحلي والسياسات المحلية لتغير المناخ. دليل الخطط
 الوطنية للتأقلم مصدر مجرب ومختبر يعمل على دمج هذه األمور عند مراحل اإلنشاء والتنفيذ والقياس وتقديم
 التقارير والتحقق. كما أن دليل المساهمات المحددة على الصعيد المحلي أداة جديدة تعمل على تحديد ذلك
 النهج بالتفصيل بجانب تقديم التوصيات لدعم الحكومات المحلية لدمج األمور المتعلقة بالمستوطنات البشرية
 والحضرية بالمساهمات المحددة على الصعيد المحلي. ويتناول ذلك الدليل كالًّ من المحتوى )على سبيل المثال،
 القطاعات الحضرية المعنية مثل النقل واإلسكان( واإلجراءات المتبعة )على سبيل المثال، مشاركة الحكومات
 الوطنية وأصحاب المصلحة(. كما أنه باتباع الخبرات الدولية والممارسات المثلى، فيمكن لصانعي السياسات
 التطرق للبعد الحضري لسياسات تغير المناخ بالكامل ومن ثم تعزيز السياسات المحلية للمناخ بنجاح وذلك من

منظور المستوطنات البشرية. 
 ح. 2. دعم استراتيجيات التنمية الحضرية منخفضة االنبعاثات

م ذلك بصورة أساسية من  الدعم الفني الالزم الستراتيجيات التنمية الحضرية منخفضة االنبعاثات. وُيتقدَّ
 خالل المشروع الحضري الخاص باستراتيجيات التنمية الحضرية منخفضة االنبعاثات                                  مع التركيز
 على التنمية المتكاملة منخفضة االنبعاثات والقادرة على الصمود في أكثر من 60 مدينة في 8 دول. يتعاون كل
 من المجلس الدولي للمبادرات المحلية البيئية وموئل األمم المتحدة مباشرة مع المدن لتسريع عملية التنمية
 منخفضة االنبعاثات. هذا وتسمح عمليات التبادل بين النظراء للمدن بالتعلم من التحديات والنجاح الذي مرت به
 كل مدينة من المدن. وبالتوازي، يعمل التكامل الرأسي لجهود المناخ المبذولة على مختلف األصعدة بالنسبة

للحكومات على إضفاء مزيد من المزايا المستدامة على المستوى الوطني والمحلي. 
  ح. ٣. المبادئ التوجيهية لتخطيط اإلجراءات المناخية بالمدن

م الدعم الالزم لعمليات التخطيط المنظمة والمتواصلة لإلجراءات المناخية على مستوى المدن،  ُيقدَّ
 وذلك بهدف تعزيز هذه العمليات لضمان أفضل الممارسات الدولية على النحو الموضح في المبادئ
 التوجيهية الثمانية. هذا ويتلقى صانعو القرارات على مستوى المدن مراجعة يسهل اتباعها للعمليات الخاصة

بها، مع إبداء المقترحات الملموسة ألغراض تحسينها. 
 ح. ٤. التخطيط الخاص بتغير المناخ: هو نهج استراتيجي ومستند إلى القيمة بالنسبة لمخططي

  المناطق الحضرية
 أداة تسمح لمخططي المدن بتفهم وتقييم واتخاذ اإلجراءات بصورة أوضح فيما يخص تغير المناخ على
 المستوى الوطني. ويستهدف ذلك على وجه التحديد احتياجات المخططين واالختصاصيين بالمدن الكائنة
 بالدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط حيث تزداد تحديات التخطيط لتغير المناخ. ويعمل ذلك على إضفاء نهج

يسمح لصناع القرارات على المستوى الوطني بوضع خطط للمناخ تعكس القيم الوطنية.
 ح. ٥. التأثر بتغير المناخ والمخاطر ذات الصلة: دليل للتقييمات واإلجراءات وأعمال التنفيذ

  المجتمعية
 دعم عمليات التقييم واإلجراءات الخاصة بالتأثر المستند إلى المجتمع. تعمل هذه األداة على تقديم
 معلومات أساسية للتخطيط في مجال القدرة على التحمل وتحديد المشاريع التحويلية وتقديم الدعم الالزم
هج التشاركية وإشراك المجتمعات والحصول  حول الحد من المخاطر والتكيف مع المناخ. كما أنه يجري اتباع النُّ
 على المعرفة المحلية. وفي سياق المستوطنات غير النظامية بالتحديد، تعمل التقييمات الخاصة بمدى التأثر
 بتغير المناخ المستندة إلى المجتمع على إضفاء بيانات هامة، حيث يجري تصنيفها تصنيًفا مناسًبا، ومن شأنها
 تقديم الدعم الالزم لوضع االستراتيجيات الخاصة برفع مستوى المستوطنات غير النظامية في مجال القدرة

على التحمل. 

Urban-LEDS II
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ح. ٦. القيادة الوطنية إلجراءات تغير المناخ
 إجراءات تطبيقية يمكن للمدن اتخاذها لمواجهة تغير المناخ. يمثل تغير المناخ فرصة للقادة المحليين
ح الرسائل  للمضي قدًما بمجتمعاتهم نحو مدن أكثر استدامة وحيوية ومالئمة للعيش وصديقة للبيئة. هذا وُتوضَّ
 الرئيسية بأمثلة ملهمة للقيادة على المستوى الوطني التي ُتستخَلص من المدن الموجودة في جميع أنحاء

العالم.
ح. ٧. وضع الخطط الوطنية لتغير المناخ

م العديد من اإلرشادات لعملية التخطيط البسيطة على أساس تفهم آثار تغير المناخ على المدى  ُيقدَّ
 الطويل وتحديات التنمية الحضرية واحتياجات المواطنين. يرتكز ذلك الدليل، الذي ُيوضع بصورة مشتركة
 مع المعهد الدولي للبيئة والتنمية، على الدول النامية، حيث يمكن المدن من الشروع في ذلك بصرف النظر
 عن محدودية مواردها. ويوضح الدليل، من بين جملة أمور أخرى، األنشطة سريعة المردود التي تتطرق إلى كل

من المسائل الحضرية والمسائل الخاصة بالمناخ.

ط. بناء القدرات
 ط. ١. النقل المستدام للمهارات والمعرفة للحكومات وأصحاب المصلحة الحضريين

 يقدم موئل األمم المتحدة المشاريع الخاصة ببناء القدرات والتدريبات الالزمة لتعزيز قدرة المؤسسات
    واألفراد على التدخل وتحويل وتطوير أنفسهم والبيئة المحيطة التي يعملون بها بصورة فاعلة.
 هذا ويعمل موئل األمم المتحدة على تسخير الشراكات مع المؤسسات التدريبية بجانب تقديم التقييمات الخاصة
 باحتياجات الجودة بجانب األدوات والتدريبات التي تجمع بين الحكومات الوطنية والمحلية والمجتمع المدني
 واألوساط األكاديمية لوضع طرق جديدة للعمل والتأثير بصورة إيجابية على قدراتهم للسيطرة على التحديات

الحضرية على المدى البعيد.
 ط. 2. تعزيز القدرات الحكومية من خالل مراكز التميز التدريبية اإلقليمية

 ُتنشأ مراكز تميز تدريبية إقليمية لتلبية االحتياجات الهامة المتعلقة ببناء القدرات بالنسبة للقادة
 بالبلديات والمدن بغية مواجهة االحتياجات الملحة للتنمية الحضرية بصورة فاعلة. وباالستفادة من
 الخبرة التي تصل إلى أكثر من 10 سنوات في بناء القدرات اإلقليمية عبر آسيا والمحيط الهادئ، يوسع موئل
 األمم المتحدة نطاق خبراته للشركاء في إنشاء معاهد تدريبية بشكل مشترك والمشاركة في إنتاج مواد
 ودورات تدريبية مخصصة ومتطورة، مع توفير فرص ال مثيل لها لتبادل المعرفة بين المدن وتالقح األفكار من

خالل االستعانة بشبكة خريجيها الواسعة.
ط. ٣. المدن وأكاديمية تغير المناخ )عبر اإلنترنت(  

ر وحدات تعليمية لمناهج الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتدريب حول تغير المناخ في المناطق  ُتوفَّ
 الحضرية. تقدم هذه الوحدات لمحة عامة عن نظرية ومفاهيم تغير المناخ بما في ذلك التخفيف والتكيف
 والمخاطر وقابلية التأثر، وتوضح مدى أهمية تغير المناخ باعتباره قضية رئيسية في المناطق الحضرية. تتضمن

كل وحدة من الوحدات السبع شرائح باوربوينت ومالحظات محاضرة ومنهج دراسي وقوائم قرائات. 
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 دشن موئل األمم المتحدة خمس مبادرات رئيسية تعتمد على الخدمات المجربة والمختبرة للهيئة والمتمثلة في
 القسم الثالث. تجمع كل مبادرة وتدمج مجموعة متنوعة من هذه الخدمات واألدوات والخبرات لمواجهة التحديات
م هذه المبادرات  المختلفة بشكل كلي، وترتكز على المساواة وتعميم النهج التي تراعي النوع االجتماعي. ُتصمَّ

إلضفاء تأثير على نطاق واسع وتسريع المساهمات الحضرية الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 ستعمل المبادرات الرئيسية أيًضا على دمج األدوات واألساليب الجديدة )بما في ذلك صندوق تحدي االبتكار؛
 ومراكز الموارد التقنية دون اإلقليمية؛ ومنصة الخطة الحضرية الجديدة؛ وشهادات المدن فيما يخص أهداف

 التنمية المستدامة؛ ومرفق االستثمار في المدن( والعمل على تعزيز سوق االستثمار الذي تأثر بتفشي
جائحة               وتحقيق االنتعاش االقتصادي وتعجيل أهداف التنمية المستدامة. 

 المبادرة رقم ١: أحياء ومجتمعات شاملة وحيوية تساهم في التجديد الحضري مما يعمل على الحد من
 عدم المساواة المكانية والفقر من خالل تحويل المناطق المحرومة في المدن إلى أحياء متصلة وديناميكية
 ومتنوعة وحيوية تحتضن التنمية للمدينة بأكملها والمناطق النائية. سيشمل نهج التجديد الذي يتبعه موئل
ا على حقوق اإلنسان وزيادة إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن  األمم المتحدة تركيًزا قويًّ

والشباب واألطفال والنساء مع فتح مسارات للتحول االجتماعي واالقتصادي بصورة أوسع. 

 المبادرة رقم 2: مدن ذكية تركز على العامل البشري تعمل على تعزيز االزدهار المشترك للمدن والمناطق من
 خالل توفير التحول الرقمي لصالح الجميع، وتعمل على مزيد من االستدامة والشمولية واالزدهار وإعمال حقوق
 اإلنسان. جنًبا إلى جنب مع البرامج الرئيسية األخرى وبالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة األخرى، وكذلك الجهات
 الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، من المتوقع أن تحقق هذه المبادرة ما يلي: )1( تحول السياسة الرقمية، )2(

تمويل االبتكار الحضري الرقمي، و )3( التمكين الرقمي وبناء القدرات.  

برامجنا الرئيسية

COVID-19

٠٣القسم
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 المبادرة رقم ٣: المستوطنات المرنة للفقراء في المنطقة الحضرية              تعمل على تحسين الرخاء
 االجتماعي واالقتصادي لفقراء المناطق الحضرية من خالل الحد من االضطرابات المناخية وتعزيز تقديم الخدمات
 وقدرة المجتمع على الصمود. كما تعمل على تقديم المساعدة الفنية الشاملة لدمج العمل المناخي المناصر
 للفقراء في السياسات الوطنية والمحلية وأطر التخطيط والمشاركة على المستوى المحلي لتسهيل عمليات
 التنميط والتخطيط التي يقودها المجتمع. كما أن العمل على مستويات متعددة من شأنه توفير عوامل تمكين

لشركاء             للمساعدة في إعداد وحشد االستثمارات إلى البؤر العالمية األكثر تأثيًرا بتغير المناخ.  

 المبادرة رقم ٤: تعزيز األثر اإليجابي للهجرة الحضرية تعمل على دعم عملية إنشاء بيئات حضرية شاملة
 وغير تمييزية بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين، بما في ذلك في البيئات التي تشهد أزمات حادة. ومن
 المقرر أن تعمل المبادرة على تعزيز قدرة الحكومات على تسخير األثر اإليجابي للهجرة إلى المدن والمجتمعات

والنهوض بالتنمية الحضرية الشاملة والمستدامة، مع تحسين ظروف المعيشة وتعزيز التماسك االجتماعي. 

 المبادرة رقم ٥: مدن تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تركز على إمكانات المدن لتحقيق أهداف
ْكب.  التنمية المستدامة، مما يعمل على تحسين نوعية الحياة للجميع، دون ترك أي شخص أو مكان خلف الرَّ
 ستعمل المبادرة مع المدن والمستويات والحكومات األخرى على األصعدة المختلفة والمجتمعات والقطاع الخاص
 وشركاء التنمية لالستفادة من تمويل القطاعين العام والخاص للتنمية الحضرية المستدامة. توفر البيانات الحضرية
 التي تتناول أهداف التنمية المستدامة أساًسا لالستراتيجيات القائمة على األدلة والتخطيط واالستثمارات ذات

التأثير، التي يمكن قياس أدائها مقابل التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

RISE UP

RISE UP
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برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
ص.ب رقم: 30030، نيروبي 00100، كينيا

رقم الهاتف: ٧٦2٦3120-254-20+
 البريد اإللكتروني:   

www.unhabitat.org

unhabitat-info@un.org


