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    الدورة الخامسة والسبعون
    األعمال المؤقت*من جدول  20البند 

متااابعااة ت ايااة الخضااة الجداااااااااريااة الجاادياادة وتع ي  بر ااام  ا م  المتجاادة 
 للمستوض ات البشرية )موئل ا م  المتجدة(

 

  

   
بر اااام  ا م  المتجااادة  متاااابعاااة ت اياااة الخضاااة الجدااااااااارياااة الجاااديااادة وتع ي    

 للمستوض ات البشرية )موئل ا م  المتجدة( 
  

 تقرير ا مين العا   
  

 موجز 
، آخم ما اســـــــــتجد 73/239من قمام الجمعية العامة  18يتضـــــــــمن يرا التدميم المددم عم  بال دمة  

الدمام ولمحـة عـامـة عن طن ــــــــــــــمـة بمنـامت األمم المتحـدة للمســــــــــــــتومنـات الب ــــــــــــــميـة معلومـات عن تن يـر  من
ــائت مؤتمم  األمم المتحـــدة  )موئـــل ــر نتـ ــام عن تن يـ ــدوم تدميم األمين العـ ــدةل المنجزة منـــر قــــــــــــــ األمم المتحـ

للمســــــتومنات الب ــــــمية وايســــــيان والتنمية الحضــــــمية المســــــتدامة وتعزيز بمنامت األمم المتحدة للمســــــتومنات 
 ل.A/73/307ب مية )موئل األمم المتحدةل )ال

ويومد األمين العام موجزا عن األن ــمة التا اضــملا بوا موئل األمم المتحدة علص القــعد العالما  
قليميا للبمامت ال معية األمبعة للبمنامت   وايقليما والومنا ودون الومنا؛ ويددم اســــــــــــتعماضــــــــــــا مواضــــــــــــيعيا واا

دام  الجديد، بما فا رلك جمعية والمسائل ال املة الممتبمة به؛ ويددم آخم المستجدات ب أن تن ير الوييل اي
 .73/239موئل األمم المتحدة والمجلس التن ير  لموئل األمم المتحدة عم  بدمام الجمعية العامة 
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 مقدمة  - أوال   
ــمني  - 1 ــتجد 73/239من قمام الجمعية العامة  18يرا التدميم المددم عم  بال دمة  تضــــــــ ، آخم ما اســــــــ
معلومات عن تن ير رلك الدمام ولمحة عامة عن طن ــــــــــمة بمنامت األمم المتحدة للمســــــــــتومنات الب ــــــــــمية  من

ــائت مؤتمم  األمم المتحـــدة األمم المتحـــدةل  )موئـــل ــر نتـ ــام عن تن يـ ــدوم تدميم األمين العـ المنجزة منـــر قــــــــــــــ
للمســــــتومنات الب ــــــمية وايســــــيان والتنمية الحضــــــمية المســــــتدامة وتعزيز بمنامت األمم المتحدة للمســــــتومنات 

 ل.A/73/307األمم المتحدةل ) الب مية )موئل

وقد ن ر البمنامت، تحت قيادة المديمة التن يرية لموئل األمم المتحدة، ميمونة مود  ــــــمين، العناقــــــم  - 2
، حيث نجح فا تدديم الخدمات ليل من الدومة األولص لجمعية موئل األمم المتحدة، 73/239األسـاسـية للدمام  
مجلس التن يــر  لموئــل األمم المتحــدة، وثمــانا دومات لميتــو المجلس، ودومة واحــدة للجنــة وث ث دومات لل

، بـــدط فا تن يـــر الخمـــة اةســــــــــــــتماتيجيـــة لموئـــل 2020الممثلين الـــدائمين لموئـــل األمم المتحـــدة. وفا عـــام 
ــتد2023-2020المتحدة لل تمة  األمم ــية ما خمة التنمية المســـــــــ ــاســـــــــ ــمن مواألمة وةيته األســـــــــ امة ، بما يضـــــــــ
ــاواة،  2030 لعام ــاأل علص ال دم، والحد من عدم المســــــ ــتدامة للدضــــــ ــمية المســــــ من خ ل تعزيز التنمية الحضــــــ

وتحديق المخاأل، والنووض بايجماألات المتعلدة بالمناخ، ومنا وقوع األزمات الحضـــــــــــــمية ودعم التعافا منوا.  
، بالعمل ما ميتو التنســـيق اينمائا  وســـايم موئل األمم المتحدة فا حقـــ م منألومة األمم المتحدة اينمائية

ضـــــــ األ المابا المحلا علص طيدان التنمية  لمســـــــاعدة المنســـــــدين المديمين علص تعزيز التحضـــــــم المســـــــتدام واا
المسـتدامة. وطن ـأ موئل األمم المتحدة طيضـا نألاما  ـ افا ل ب م المالا ون ر تدابيم تد ـ ية مؤقتة لسـدد ما لديه 

عادة الوييلة حلص ايع ن عن وضـــا يييل تنأليما يلية يدامة التغييم وعملية من عجز. وطدى بدأل تن ير عم
 .2020 جديد فا عام

  
هيكال اددارة الجادياد وألماال جمعياة موئال ا م  المتجادة ومجلساااااااااا  الت اياة   -  ثا يا  

 ولج ة الممثلين الدائمين التابعة ل  
 معلومات أساسية لن هيكل اددارة الجديد - ألف 

حل مجلس حدامة  73/239، قممت الجمعية العامة فا قماميا  2018يانون األول/ديســــــــمبم   20فا  - 3
موئل األمم المتحدة واستبداله بجمعية موئل األمم المتحدة، التا ستيون لوا عضوية عالمية. ومحبت الجمعية 

عمل ال ميق العامل الم توم العضـــــوية الر  طن ـــــأة مئيس لجنة الممثلين الدائمين  العامة طيضـــــا فا يرا الدمام ب 
ــياته المتعلدة بتغييم  72/226لموئل األمم المتحدة، عم  بدمام الجمعية العامة  ــتنتاجاته وتوقـــــــــ ، وطيدت اســـــــــ

ونص الدمام طيضــــــــــــــا علص طن توعدـد الـدومة األولص لجمعيـة موئـل األمم  يييـل ايدامة فا موئـل األمم المتحـدة؛
، انم قا من األعمال التحضـــيمية التا طنجزت بال عل للدومة الســـابعة والع ـــمين 2019المتحدة فا طيام/مايو 

م لمجلس ايدامة. ونص الدمام يـرلـك علص طن يعدـد المجلس التن يـر  دومتـه األولص فا نيموبا لمـدة ث ثـة طيـا
، بعد طن تيون جمعية موئل األمم المتحدة قد انتخبت طعضـاألة؛ ومولو فيه حلص لجنة الممثلين 2019فا عام 

الدائمين لموئل األمم المتحدة طن تعد م ــموع النألام الداخلا لجمعية موئل األمم المتحدة، علص طن يونجز رلك 
مـادة فا اـلدومة األولص لجمعـية موـئل ، ليا يجم  اعت 2019فا موعـد طققــــــــــــــاة نيســــــــــــــان/طبمـيل طو طـيام/مـايو 

 المتحدة؛ األمم
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 جمعية موئل ا م  المتجدة - باء 
دولة من الدول األعضـــاأل الدومة األولص لجمعية  124خ ل ال تمة الم ـــمولة بالتدميم، حضـــم ممثلو  - 4

ــدت فا نيموبا فا ال تمة من  ــدة، التا عودــ ــل األمم المتحــ ــايو  31حلص  27موئــ ــام/مــ ، بمن فيوم 2019طيــ
مئيس؛ وطلمانيا وبولندا وغانا بقــــ ة نواو بقــــ ة مؤســــاأل دول وعدة وزماأل. وانتخبت الجمعية الميســــيك  طمبعة

عضـــوا من طعضـــائوا للعمل فا المجلس التن ير  لموئل  36للمئيس؛ والقـــين بقـــ ة مدمم. وانتخبت طيضـــا  
أل للعمـل فا ميـتو لجـنة الممثلين اـلدائمين. األمم المتحـدة، وطـيدت النألـام اـلداخلا للمجلس، وانتخـبت طعضــــــــــــــا

 2023-2020وع وة علص رلــــك، اعتمــــدت الجمعيــــة الخمــــة اةســــــــــــــتماتيجيــــة لموئــــل األمم المتحــــدة لل تمة 
ــأن المدن 1-1 )الدمام ــأن المبادج التوجيوية علص نماق منألومة األمم المتحدة ب ـ ــيعية ب ـ ل والدمامات المواضـ

ل؛ وتعزيز بناأل الددمات من طجل تن ير الخمة الحضمية الجديدة 1/2ا )الدمام  والمستومنات الب مية األيثم طمان 
ل؛ وتحديق المســــــاواة بين الجنســــــين عن 1/3)الدمام  2030واألبعاد الحضــــــمية لخمة التنمية المســــــتدامة لعام 

ــامل  ة مميق عمل بمنامت األمم المتحدة للمســـتومنات الب ـــمية من طجل دعم حيجاد مدن ومســـتومنات ب ـــمية  ـ
ل؛ وتعزيز الموابم الحضــــــــــــمية المي ية من طجل 1/4للجميا وآمنة وقادمة علص القــــــــــــمود ومســــــــــــتدامة )الدمام 

 ل.1/5الحضمنة والمستومنات الب مية المستدامة )الدمام 

اةبتيام من طجل تحســـــــين نوعية  ”حع نا وزاميا بعنوان  واعتمدت جمعية موئل األمم المتحدة طيضــــــا - 5
لمجتمعـات المحليـةا التعجيـل بتن يـر الخمـة الحضــــــــــــــميـة الجـديـدة من طجـل تحديق طيـدان الحيـاة فا المـدن وا

ــة ــدامـــــ ــتـــــ ــة اـلمســــــــــــ ــداخــلا ـلـلجـمـعـيـــــــة HSP/HA.1/HLS.1) “اـلـتـنمـيـــــ ــام الـــــ ــاـلـنألـــــ ــة بـــــ ل واـلمــدممات اـلمــتعــلدـــــ
(HSP/HA.1/HLS.2(  ل، وبـالنألـام الـداخلا للمجلس التن يـرHSP/HA.1/HLS.3 ل وبتمتيبـات اةنتدـال

 ل.1/3ديد لبمنامت األمم المتحدة للمستومنات الب مية )المدمم حلص يييل حدام  ج

 
 المجلس الت اية  - جي  

 طيــــام/ 30عدـــــد المجلس التن يـــــر  لموئــــل األمم المتحـــــدة اجتمـــــاعــــه اةفتتـــــاحا فا نيموبا فا  - 6
طول ، علص يــاما الــدومة األولص لجمعيــة موئــل األمم المتحــدة. واعتمــد نألــامــه الــداخلا وانتخــو 2019مــايو 

ــ ة  ــين بقــ ــ ة مئيس؛ واةتحاد الموســــا واألمجنتين والقــ ميتو له، يتألن من الوةيات المتحدة األممييية بقــ
  ت ـــــــــــــمين الثانا/ 20 و 19نواو للمئيس؛ وم و  بقـــــــــــــ ة مدمم. واســـــــــــــتأنن المجلس دومته األولص يوما 

وطن ــــأ طفمقة عاملة  2020عام واعتمد بمنامت عمل موئل األمم المتحدة وميزانيتة لفا نيموبا.  2019 نوفمبم
البمنامجية والمتعلدة بالميزانية وايدامة؛ وبسـياسـة ح ـماك الجوات  مسـائلمخقـقـة معنية بأسـاليو العمل؛ وبال

المعنية؛ واعتمد المجلس خمســــــــــة مدممات لضــــــــــمان متابعة تن ير الوةيات التا تحيلوا الجمعية حلص المجلس، 
 2019-2014مــا يلاا تن يــر الخمتين اةســــــــــــــتماتيجيتين لل تمتين ويــرلــك وةيــاتــه الخــاقـــــــــــــــة، فيمــا يتعلق ب 

ل؛ وال ــــــــؤون المالية 1/2019 )المدمم 2020، والموافدة علص بمنامت العمل والميزانية للعام 2023-2020 و
ل؛ وتن ير األن ــــــمة 2/2019 و ــــــؤون الميزانية وايدامة لبمنامت األمم المتحدة للمســــــتومنات الب ــــــمية )المدمم

الجمعـية  المعـيامـية والتن ـيرـية لبمـنامت األمم المتحـدة للمســــــــــــــتومـنات الب ــــــــــــــمـية، بمـا فا رلـك قمامات ومدممات
 ل؛ وطســـــــاليو عمل المجلس )المدمم4/2019 )المدمم 2020ل؛ وخمة عمل المجلس للعام 3/2019 )المدمم

 ل.5/2019
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تحضــــــــــــــيما لـدومات المجلس التن يـر   2020وقـد اجتما الميتـو حتص ا ن ســـــــــــــــت ممات فا عـام  - 7
ــية علص القـــعيد العالما )يوفيد2020 لعام ل. 19-، التا تأخمت نتيجة لجائحة ممض فيموس يومونا المت  ـ
ــية األولص لعام 2020حزيمان/يونيه   29وفا  ا الم ــــــاميون ، حيث ناق2020، عدد المجلس دومته اةفتماضــــ

، والتددم 2020ال ـــــــــؤون المالية و ـــــــــؤون الميزانية وايدامة، وبمنامت عمل موئل األمم المتحدة وميزانيته لعام 
المحمز فا تن ـير الدمامات التا اعتمـدتوـا جمعـية موئل األمم المتحـدة، من بين بنود طخمى. وعلدق المجلس تـلك 

ــا فا  ــأن وــ ــالتزييــــة تموز/يوليــــه، حيــــث جم  30الــــدومة ثم اســــــــــــــتــ ــد بــ ــديــ ــاأل الميتــــو الجــ ى انتخــــاو طعضـــــــــــــــ
 .2020/2021 لل تمة

 

 لج ة الممثلين الدائمين - دال 

عددت لجنة الممثلين الدائمين، التا يانت ت ـيدل فا السـابق ييئة عاملة بين الدومات تابعة لمجلس  - 8
 طيلول/ 20عين فا والســــــــــــــبعين والثـانا والســــــــــــــب  لحـاد حدامة موئـل األمم المتحـدة، اجتمـاعـاتوـا الســــــــــــــبعين وا

علص التوالا. وخ ل ال تمة   2019نيســـــــــان/طبميل  10 و 2018يانون األول/ديســـــــــمبم   6 و  2018ســـــــــبتمبم 
الم ــــــــــمولة بالتدميم، مقــــــــــدت اللجنة تن ير قمامات المجلس والخمة اةســــــــــتماتيجية لموئل األمم المتحدة لل تمة 

عن تن ير الخمة اةسـتماتيجية. وتم ـيا ما   2018، واسـتعمضـت التدميم الممحلا السـنو  لعام 2014-2019
، قامت اللجنة باألعمال التحضــيمية للدومة األولص لجمعية موئل األمم المتحدة، 73/239قمام الجمعية العامة 

والمجلس التن يـر  وعـدة م ــــــــــــــاميا قمامات بمـا فا رلـك عن مميق حعـداد م ــــــــــــــموع النألـام الـداخلا للجمعيـة 
ومدممات ليا تنألم فيوا الجمعية. واسـتعمضـت اللجنة طيضـا م ـموع الخمة اةسـتماتيجية لموئل األمم المتحدة 

، اجتما طعضــــاأل 2019ت ــــمين األول/طيتوبم  1ليا تواقــــل الجمعية النألم فيه. وفا   2023-2020لل تمة 
لجمعية، لبدأل األعمال التحضـــيمية ل جتماع المفيا المســـتوى الر  من ميتو اللجنة، عدو انتخابوم من قبل ا

 .2021المدمم طن تعددة اللجنة ةستعماض التددم المحمز فا تن ير الخمة اةستماتيجية فا حزيمان/يونيه 
  

 آخر المستجدات المتعلقة بالتضورات المالية  -  ثالثا  

موئـل األمم المتحـدة علص تويئـة الألمون المواتيـة من طجـل خ ل ال تمة الم ــــــــــــــمولـة بـالتدميم، عمـل  - 9
اجتراو التمويل. واسـتنادا حلص ايقـ حات ايدامية، وضـعت المديمة التن يرية تدابيم تد ـ ية، ومبدت ال ـ افية 
ــابات، وتمينت من تأمين التمويل  ــتدلة للحســـ ــدمت تيلي ا ب جماأل عمليات مماجعة مســـ فا ايب م المالا، وطقـــ

من الجوات المانحة فا يل من النمويت والسـويد. وب ضـل يرة التدابيم، تسـنص لموئل  ةاةنتدالي   للممحلة ال زم
م يين   5,5، وتقـــــــ ية عجزة البال  2015من الم ـــــــاميا الجام  تن يريا منر عام   600األمم المتحدة حنجاز 

طيضـــــــا عملية تغييم وطدخل ييي    دوةم، والبدأل فا اســـــــتعادة ثدة الدول األعضـــــــاأل. ون ر موئل األمم المتحدة
. ومن خ ل العمل ما منألومة األمم المتحدة، 2023-2020تنأليميا جديدا لتن ير الخمة اةســتماتيجية لل تمة 

البعد  تحديقتمين من تعزيز دومة يجوة تنسـيق علص نماق المنألومة لتنسـيق تن ير الخمة الحضـمية الجديدة و 
وبايضـافة حلص رلك، تواقـلت المديمة التن يرية ما حيومات من منامق   الحضـم  أليدان التنمية المسـتدامة.

متعـددة من طجـل ملـو الـدعم لموـئل األمم المتحـدة. وة تزال يـرة المـبادمة عم  جـامـيا، حـيث توجـه الحيومـات 
مدوديــا حلص موئــل األمم المتحــدة بقــــــــــــــومة بميئــة. وفا حين طن يــرة التــدابيم لم تمين البمنــامت من تلبيــة  

 تياجاته من اييمادات بعد، فدد طس مت عن تحسن فا الألمون ال زمة ةجتراو تمويل جديد.اح

https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
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وألـل الملـو علص الـدعم الـر  يدـدمـه موئـل األمم المتحـدة للبمامت الدمميـة وعلص خـدمـاتـه ومنتجـاتـه  - 10
ــة األمم المتحد2019التنأليمية قويا. وفا عام  ــســـ ــة لمؤســـ ــاو األغماض الخاقـــ ة للموئل ، بلغت حيمادات حســـ

مليون دوةم، فا حين بل  قـافا  26,9،  ممدودة للجوات المانحةوالمسـتومنات الب ـمية، بعد خقـم المبال  ال
مليون دوةم. وبل  اين ــاق المتعلق بحســـــــــــــــاو  113,5حيمادات البمامت ايقليميــة والدمميــة )التعــاون التدنال 

علق بالبمامت ايقليمية والدممية )التعاون التدنال  مليون دوةم، بينما بل  اين اق المت  39األغماض الخاقـــــــــــــة  
المســايمات المددمة للبمامت المخقــقــة ما مددامة   قــافا ، بل 2020مليون دوةم. وفا تموز/يوليه   115,3
الملو علص المســـــــــاعدة التا يددموا موئل األمم المتحدة فا   مليون دوةم، ويو ما يدل علص اســـــــــتممام 65,2

 .مجال البمامت الحضمية

فا المائة، ط   40بنســــبة ت وق  2019غيم المخقــــقــــة فا عام  تبمعاتوعلص المغم من ازدياد ال - 11
م يين دوةم، وقيام خمس جوات  ــــــميية حيومية جديدة بتدديم تبمعات غيم مخقـــــقـــــة  5,2حلص  3,7من 

را النوع من حلص حســـاو األغماض العامة لمؤســـســـة الموئل والمســـتومنات الب ـــمية، ف ن العجز المســـجل فا ي
م يين دوةم يافيا لتغمية جميا المقـموفات الت ـغيلية للقـندوق   5,2التبمعات ة يزال يبيما. ولم يين مبل  

فا المائة من   63,1غيم المخقــــــــــص للمؤســــــــــســــــــــة، وقدمت جوتان  ــــــــــمييتان حيوميتان، ححدايما جديدة، 
، حــدا طققــــــــــــــص قــدمة 2020نيــه حزيمان/يو  29اييمادات. ووضــــــــــــــا المجلس التن يــر ، فا مدمم اتخــر فا 

فا المائة عن المبل   47,1م يين دوةم للتبمعات غيم المخقـــــــقـــــــة للمؤســـــــســـــــة، ويو ما يدل بنســـــــبة  10
 2020 مليون دوةم. وبلغت المسايمات التا ومدت حتص تموز/يوليه  18,9والبال     2020المأرون به فا عام  

ــميية حيومية   10من  فا المائة من المبل  المأرون به البال   6,3مثل مليون دوةم، ويو ما ي  1,2جوات  ــــــــ
م يين دوةم من التبمعــات  4,9مليون دوةم. وت ــــــــــــــيم توقعــات موئــل األمم المتحــدة حلص تلدا نحو  18,9
 2020فا المائة من الميزانية المعتمدة لعام   25,9، ويو ما ســـــــــــــيمثل 2020المخقـــــــــــــقـــــــــــــة فا عام  غيم
 .2019فا المائة من حيمادات عام  94,2 و
  

 ا  شضة الم اةة للى الصعيد العالمي  - رابعا  

 إ جا ات البرام  العالمية -ألف  

خ ل ال تمة الم ــــــــــــــمولــة بــالتدميم، عززت طدواتو التحول والمنتجــاتو المعمفيــة لموئــل األمم المتحــدة  - 12
مامســــات دولية الدول األعضــــاأل علص ححماز تددم ب ــــأن التوســــا الحضــــم  المســــتدام، ووضــــا معاييم وم قدمة  

 العالما. للمجتما

ــادية ب ــــأن األمم المتحدة واألمض والنزاعات التا طقمتوا اللجنة  - 13 وســــاعدت مريمة األمين العام ايم ــ
ــأيا األمين العام، والتا طعدديا موئل األمم المتحدة وميتو دعم بناأل الســـــــ م، بالتعاون ما  التن يرية التا طن ـــــ

ــانية و ــــؤون ح أل الســــ م، فا تعزيز النوت المتبا  وياةت األمم المتحدة فا   مجاةت التنمية وال ــــؤون اينســ
 فيما يتعلق بالنزاعات التا تن و ب أن األماضا.

ل UrbanLexوطتـاحـت قـاعـدة البيـانـات العـالميـة للدـانون الحضــــــــــــــم  التـابعـة لموئـل األمم المتحـدة ) - 14
جماأل تحلي ت للمدـامـنة بينوـا.  مســــــــــــــتخـدم حميـانـية الوقــــــــــــــول حلص الدوان  24 000عـددة  لمـا ين الحضــــــــــــــمـية واا
من غايات طيدان التنمية  1-11للغاية   1-ط-11اعتومدت الســياســة الحضــمية الومنية، بوقــ وا المؤ ــم  وقد

المســــــــتدامة، فا اةجتماع العا ــــــــم ل ميق الخبماأل الم ــــــــتمك بين الوياةت المعنا بمؤ ــــــــمات طيدان التنمية 
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 How to Formulate a :م موئل األمم المتحدة وثيدتين توجيويتين يما، قد2019المســــــــــــتدامة. وفا عام 

National Urban Policy: a Practical Guide ( ــمية ومنيةا دليل عملال ــة حضـ ــياسـ ــياغة سـ ممق قـ
، السـياسـة الحضـمية الومنيةا حمام توجيوال)  National Urban Policy: a Guiding Framework و

 وتن ير السياسات الحضمية الومنية.لدعم الدول األعضاأل فا وضا 

، التا المبادج التوجيوية الدولية ب ــــــأن التخميم الحضــــــم  وايقليماوطقــــــدم موئل األمم المتحدة  - 15
ــادم عن جمعية موئل األمم المتحدة  1/5تعتبم الممجا العالما المئيســـــا فا يرا المجال. وعجل الدمام   القـــ

ــتدامة، جوود الدول ب ـــــأن تعزيز الموابم الحضـــــمية المي ية م ن طجل الحضـــــمنة والمســـــتومنات الب ـــــمية المســـ
ــا   ــيا نماق طن ــــــمتوا. وطقــــــدم موئل األمم المتحدة طيضــــ ــاأل المامية حلص توســــ  The Participatoryاألعضــــ

Incremental Planning Toolbox: a Toolbox to Support Local Governments in 

Developing Countries to Implement the New Urban Agenda and the Sustainable 

Development Goals  ــامياا مجموعة طدوات لدعم الحيومات )مجموعة طدوات التخميم التدميجا الت ــــــــ
المحلية فا البلدان النامية لتن ير الخمة الحضـــمية الجديدة وطيدان التنمية المســـتدامةل من طجل توفيم التوجيه 

ودة. وميدنت األداة الجديدة لتدييم م ــاميا طيدان التنمية المســتدامة المدن للتخميم فا ســياقات الددمات المحد
من تدييم طدواتوــا الخــاقـــــــــــــــة بــالتخميم فيمــا يتعلق بمبــادج التخميم المســــــــــــــتــدام. واســــــــــــــتحــدث موئــل األمم 

ــا طدوات لدعم الحيومات المحلية والومنية من طجل توســـــــــــيا نماق جووديا المامية حلص تحديق  المتحدة طيضـــــــــ
من غايات طيدان التنمية المســـــتدامة، ب ـــــأن جعل األماين العامة طيثم طمانا و ـــــموة وخضـــــمة   7-11ية الغا

وزيادة تيسـيم الوقـول حليوا. وتولت المديمة التن يرية لموئل األمم المتحدة دوما قياديا فا مجلس العود العالما 
لتن ير ال عال للخمة الحضــمية الجديدة لمؤســاأل البلديات من طجل المناخ والماقة بودن المســاعدة فا ضــمان ا

 مدينة. 10 000فا المدن األعضاأل فا العود البال  عدديا 

وطعلن موئل األمم المتحدة عن بدأل ت ـــــــــغيل قاعدة البيانات المالية العالمية للبلديات من طجل توفيم  - 16
مـديـنة. حلص جـاـنو رـلك،  94ة فا المعلومـات ال زمـة للتحلـيل المدـامن لميزانـيات البلـدـيات والبـياـنات الســــــــــــــيـانيـ 

ــة  انتوص موئل األمم المتحدة من حعداد النســــــخة األولص من طداة التحليل الســــــميا ييمادات المقــــــادم الخاقــــ
بالموئل، التا تســــــــاعد الحيومات المحلية علص ت ــــــــخيص الم ــــــــايل فا نألم حيمادات المقــــــــادم الخاقــــــــة. 

ــافة حلص رلك، ن رت  ــمية تتعلق بالحيز العام  مدينة بمامت حنمائية 61وبايضــــــــ ــباو المنامق الحضــــــــ ل ائدة  ــــــــ
 والحويمة وسبل العيا وبناأل الس م.

، عزز التحالن العالما ل ــــــــــــمايات الجوات الم ــــــــــــغلة لممافق المياة قدمات ممافق 2019وفا عام  - 17
دن ، يان عددو الم2020المياة ل ائدة طيثم من مليون مســـــــــتخدم. بايضـــــــــافة حلص رلك، وحتص آو/طغســـــــــمس  

ــامية فا الحملة العالمية للمدن الحييمة فا مجال حدامة الن ايات، التا تودن حلص اتخار حجماألات عاجلة  الم ـــ
 .2019مدن فا عام  109مدينة بعد طن انضمت حلص الحملة  169ب أن حدامة الن ايات القلبة، قد بل  

ــأن - 18 ــيا نماق المعمفة ب ــــــ ــمد وفدا للحق فا  وموم موئل األمم المتحدة طدوات بودن توســــــ منا الت ــــــ
الســين ال ئق، وب ــأن حســيان المواجمين فا حمام م ــموع الوجمة بين مدن منمدة البحم األبيض المتوســم. 

ل للوواتن المحمولة من طجل مســــــاعدة طقــــــحاو المقــــــلحة علص تدييم Sherpaوموم يرلك تمبيق  ــــــيمبا )
ــاين المماعية ل عتبامات اةجتماعية واةقت  ــاميم المســــــــ ــادية والبيئية. وحتص تموز/يوليه تقــــــــ ، يان 2020قــــــــ

بلدا قد طجمى دماســــــات موجزة عن قماع ايســــــيان بغية وضــــــا ســــــياســــــات  ــــــاملة قائمة علص األدلة فا  42
 ايسيان. مجال
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وفا حمـام مواجوـة جـائحـة ممض فيموس يوموـنا، ـف ن موـئل األمم المتحـدة بقــــــــــــــدد وضــــــــــــــا دلـيل  - 19
ــياســـات بعنوان   Building back better through green and resilient basic services in a”للسـ

post-pandemic world“   حعادة البناأل ب ـيل طفضـل من خ ل خدمات طسـاسـية مماعية للبيئة وقادمة علص(
 Integrating Health in Urban and Territorialقــــــــمود فا عالم ما بعد الجائحةل؛ وآخم بعنوان ال

Planning: a Sourcebook  (الر  قـــدم  ،لدليل ب ـــأن حدمال القـــحة فا التخميم الحضـــم  وايقليما
ــأن الموابم بي  ــية ب ـ ــية اةفتماضـ ــلة من الحلدات الدماسـ ــلسـ ــحة العالمية؛ وسـ ــماية ما منألمة القـ ن المنامق ب ـ

 ؛ وبيانات سياساتية ب أن منا عمليات ايخ أل طثناأل الجائحة.19-الحضمية والمي ية فا سياق ممض يوفيد

وطثبـت موئـل األمم المتحـدة من خ ل بمامجـه العـالميـة طن العمـل التنأليما والتن يـر  ييون لـه تـأثيم   - 20
ايات بين طقـــحاو المقـــلحة المتعددين، ويرلك طيبم عندما يســـتند تمويم األدوات وتن ير الم ـــاميا حلص ال ـــم 

طن ال ـــــــمايات تدعم التعلم ال ـــــــامل لعدة قماعات، وتعزز المســـــــؤولية المحلية وت ـــــــجا األفيام الجديدة. وقد 
ــمية، مثلما  ــات الحضـ ــياسـ ــا والبمنامت الومنا للسـ ــتغ ل األماضـ ــائل اسـ ــبية العالمية لوسـ انمبق رلك علص ال ـ

لتحســـين طحوال األحياأل ال ديمة، والممقـــد العالما للحضـــم، والبمنامت العالما  انمبق علص البمنامت الت ـــاميا
 للحيز العام.

ومن طجل دعم تن ير الخمة الحضـمية الجديدة، وتييين األبعاد الحضـمية أليدان التنمية المسـتدامة  - 21
ــم موئل  ــمية، ن ــ ــلة بالمنامق الحضــ ــمات رات القــ ــد الغايات والمؤ ــ ــياق المحلا ومقــ األمم المتحدة ما الســ

بلدا فيما يخص مقــــد البيانات الحضــــمية  90مبادج توجيوية ب ــــأن جما البيانات وتحليلوا ومقــــديا. ودعم 
وتقـني وا، بما فا رلك المؤ ـمات الجنسـانية، من طجل اةسـتم ـاد بوا فا وضـا السـياسـات وضـمان عدم تمك  

م ـــامك، ب ـــأن تحســـين  1 000عه حلدة عمل، حضـــميا ما مجمو  18طحد خلن الميو. ونألم الموئل يرلك 
 سبل تمبيق التوقيات الدولية المتقلة ب حقاألات المستومنات الب مية علص القعيد المحلا.

وقـد اعتمـد موئـل األمم المتحـدة نوجـا تـدميجيـا فا تقــــــــــــــميم ايب م عن تن يـر الخمـة الحضــــــــــــــميـة  - 22
دامة والجوود األخمى التا تدوديا حدامة الجديدة، اســـــــــتنادا حلص ايمام العالما لمقـــــــــد طيدان التنمية المســـــــــت 

ــاملة وتعزيز ال ـــمايات ما  ــادية واةجتماعية. وي ـــمل يرا النوت وضـــا منقـــات للبيانات ال ـ ال ـــؤون اةقتقـ
الييانات األخمى التابعة لمنألومة األمم المتحدة، بودن مقــــد عينة نمورجية من المدن الومنية حتص يتســــنص  

 القعيد الومنا ما الحد من التحيز اةنتدائا.ايب م عن التددم المحمز علص 

ــتمية بين  - 23 ــات م ـــ ــدة الحضـــــم  العالما، قيادة مناق ـــ قد تولص موئل األمم المتحدة، من خ ل ممقـــ
ــلة من طيدان التنمية  الوياةت ب ــــــــأن وضــــــــا حمام للمؤ ــــــــمات يتما ــــــــص ما مؤ ــــــــمات الغايات رات القــــــ

 ب م عن تن ير الخمة الحضــــمية الجديدة. ووضــــا موئل األمم المســــتدامة، وتما ــــيا ما المبادج التوجيوية ل
المتحدة نمورل الممقـــــــــد الحضـــــــــم  لجما وتحليل البيانات الحضـــــــــمية، بال ـــــــــماية ما المدن، وقدم التوجيه 
ــد الحضـــمية الناتجة عن رلك جما  ــبية العالمية للمماقـ ــاأل مماقـــد حضـــمية. وتويســـم ال ـ ــأن حن ـ للحيومات ب ـ

ص القـــعيد المحلا ومدامنة البيانات علص القـــعيدين الومنا وايقليما. ويا تســـوم فا البيانات وتجميعوا عل
 فا المدن. 19-جما البيانات عن ممض يوفيد

وقام موئل األمم المتحدة طيضــــــــا ب عداد مبادمة ازديام المدن، ويا حمام عالما تمقــــــــد من خ له  - 24
سـتخدم موئل األمم المتحدة مبادمة ازديام المدن . وقد ا2030الدول األعضـاأل العناقـم الحضـمية لخمة عام 

لمقــد طداأل المدن علص القــعيد العالما فا ضــوأل مجموعة طســاســية من المؤ ــمات التا تتيح تتبا ال ــمولية، 
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والبنية التحتية، والبيئة، واينتاجية، وايســـــيان، والمياة، والقـــــمن القـــــحا، والوقـــــول حلص  ـــــبية اينتمنت،  
التخميم الحضـــــــــــم ، من بين جوانو طخمى. وبالت ـــــــــــاوم ما ييانات األمم المتحدة   والم ـــــــــــامية المدنية فا

و ــــــميائوا، عمل موئل األمم المتحدة علص تعزيز ايمام لضــــــمان مماعاته علص نحو م ئم ةعتبامات تميين  
 الممطة، وم امية ال باو، وحدوق اينسان.

 
 الدلوة للى الصعيد العالمي -باء  

 الجدر  العالميالم تدى   

، 56/206  و 56/205يوعد المنتدى الحضـم  العالما، الر  طن ـأته الجمعية العامة بموجو قماميوا  - 25
، المؤتمم المائد فا العـالم فا مجـال المـدن 2002عام  والر  يعـددة موئل األمم المتحـدة ممة يل ســــــــــــــنتين مـنر

مدن ال مصا مبم ”والتوسـا الحضـم  المسـتدام. وقد عوددت الدومة العا ـمة للمنتدى، التا ميزت علص موضـوع 
ــبام/فبمايم   13حلص  8، فا طبوألبا فا ال تمة من “الثدافة باةبتيام . والمنتدى يو مؤتمم ت ــــــــاميا 2020 ــــــ

، منوم 2020بلدا فا عام   169م امك من   13  000ت ميعا لألمم المتحدة. وقد حضم المؤتمم نحو وغيم 
 بلدا من طقل البلدان نموا. 43م امك يمثلون  1 000طيثم من 

وطتاحت الجلســــة للم ــــاميين منقــــة للتعاون بين طقــــحاو المقــــلحة المتعددين. وقد عودد طيثم من  - 26
ــوم فا زيادة  500 ــتدام، وتوليد المعمفة الجماعية، ومناق ــــــة حدث، مما طســــ ــا الحضــــــم  المســــ الوعا بالتوســــ

الحلول المبتيمة، وزيادة التعاون بين طقحاو المقلحة المتعددين. ويانت يرة طول سنة يستضين فيوا العالم 
العمبا يرا المنتدى، ويو ما  ــــــــــيل فمقــــــــــة جيدة لعمض حنجازات المنمدة بوقــــــــــ وا مميزا عالميا ل بتيام  

 جنسية فا طبو ألبا ن سوا. 190تبادل الثدافا، بالنألم حلص وجود طيثم من وال

وتمخض المنتــــدى عن ايجماألات المعلنــــة فا طبو ألبا، ويا خ قـــــــــــــــــة وافيــــة من اةلتزامــــات  - 27
ــميا التددم فا تحديق  التا ــمية الجديدة لتسـ ــأن تن ير الخمة الحضـ ــلحة ب ـ ــحاو المقـ ــاوم ما طقـ طوعدت بالت ـ

دان التنمية المســـتدامة. وســـيددم موئل األمم المتحدة التدميم النوائا عن الدومة حلص مجلســه من طي 11الودن  
ــمين األول/طيتوبم  ــمة فا 2020التن ير  فا ت ــــــ ــه، بولندا، الدومة الحادية ع ــــــ ــين ياتوفيت ــــــ ــتضــــــ ــتســــــ . وســــــ

 .2022 عام
 

 الم تديات الجدرية الوض ية  

الجديدة، توعتبم المنتديات الحضـــمية الومنية منقـــات    من الخمة الحضـــمية   92 و   41عم  بال دمتين  -   28
ومنية يناقا من خ لوا طقحاو المقلحة المتعددون السياسات المتعلدة بالتنمية الحضمية المستدامة ويعملون  
علص تعزيز الم ــامية الواســعة فا عمليات قــنا الدمام. ويا تي ل التنســيق بين المســايمات الومنية فا الخمة  

،  2019 و   2018. وفا عـاما 2030دـيدة وتن ـيريـا ال ـعال من طجـل التعجـيل ـب نجـاز خمـة عـام الحضـــــــــــــمـية الجـ 
دولة تمثل جميا المنامق منتديات حضـــــــــــــمية ومنية لمقـــــــــــــد التددم المحمز وتدديم التزامات تخص    20نألمت  

ــتوى المحلا  ــمية الومنية، ما تعبئة الحلول علص المســــــ ــمياأل بودن  مجال التنمية الحضــــــ تحويل   والعمل ما ال ــــــ
 العالما.  المدن. وعومضت نتائت المنتديات فا الدومة العا مة للمنتدى الحضم  

 

https://undocs.org/ar/A/RES/56/205
https://undocs.org/ar/A/RES/56/205
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
https://undocs.org/ar/A/RES/56/206
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 م صة الخضة الجدرية  

، وضـــــــــا موئل األمم المتحدة منقـــــــــة الخمة الحضـــــــــمية لتميين الدول األعضـــــــــاأل 2019فا عام  - 29
الحضــمية الجديدة. وتجما والجوات ال اعلة المحلية وغيم الحيومية من مقــد التددم المحمز فا تن ير الخمة  

ممت  ــو ــتمدة من منقـــة خمة ييتو لتن ير الخمة الحضـــمية الجديدة، التا قـ المنقـــة ايليتمونية البيانات المسـ
ألغماض مؤتمم األمم المتحدة المعنا بايسـيان والتنمية الحضـمية المسـتدامة )الموئل الثالثل؛ وقاعدة بيانات 

الدولية ألفضــل الممامســات فا مجال تحســين ألمون المعي ــة؛ ممامســة من جائزة دبا  5  000تضــم طفضــل  
 وطفضــــل الممامســــات العالمية لجائزة غوانغزو الدولية ل بتيام الحضــــم  وبمنامت طفضــــل الممامســــات العالمية

 .“2020حيسبو دبا لعام ”

ــمية الجديدة وعن ت  - 30 ــة تداميم ومنية عن التددم المحمز فا تن ير الخمة الحضـ ــمن المنقـ حديق وتتضـ
البعد الحضــــم  أليدان التنمية المســــتدامة. ويا تمقــــد اةلتزامات التا تم التعود بوا فا المنتدى الحضـــم  
العالما وفا المنتديات الحضمية ايقليمية والومنية، وتميدن من تبادل البيانات والممامسات المتعلدة بالجوانو 

السـنوات عن التددم المحمز فا تن ير الخمة الحضـمية الحضـمية. وبايضـافة حلص تيسـيم تدديم التدميم المباعا 
، ف نوا تســــــوم فا تن ير اســــــتماتيجية التنمية الحضــــــمية المســــــتدامة الممبدة علص نماق 2022الجديدة فا عام 

ممت المنقــــــة من  ــو ــتدامة. وقد قــــ يامل منألومة األمم المتحدة وفا منبم معامن األمم المتحدة للتنمية المســــ
ــد ال جوة الناج ــيم للدومة طجل ســـ ــيم التحضـــ ــنتين وتيســـ مة عن عدد دومة المنتدى الحضـــــم  العالما ممة يل ســـ

 .2023الثانية لجمعية موئل األمم المتحدة فا عام 

 

 االجتااالت باليو  العالمي للموئل واليو  العالمي للمدن  

ــتوى البلديات”اختام موئل األمم المتحدة  - 31 ــلبة علص مســــ ــوعا “حدامة الن ايات القــــ لليوم العالما  موضــــ
، ما التمييز علص حعادة الت ييم فا مومق حدامة الن ايات وت ــــــــجيا المدن علص اةنضــــــــمام 2018للموئل لعام 

حلص حملة المدن الحييمة فا مجال حدامة الن ايات. واســـــتضـــــافت يينيا اةحت ال العالما باليوم العالما للموئل 
م موئــل األمم المتحــدة فا نيموبا. وقــد منح مئيس فا مد 2018ت ــــــــــــــمين األول/طيتوبم  1فا  2018لعــام 

ــايماتوم فا التوســـــــــا   يينيا، طويومو يينياتا، ســـــــــجل  ـــــــــمن موئل األمم المتحدة لخمســـــــــة فائزين تدديما لمســـــــ
 المستدام. الحضم 

حول  2019ت ــــــــــــــمين األول/طيتوبم  7، الـر  احتو ـل ـبه فا 2019وفا اليوم العـالما للموـئل لعـام  - 32
، طولدا الضـــــــــوأل علص الممق “وجيات المائدة بوقـــــــــ وا طداة مبتيمة لتحويل الن ايات حلص ثموةالتينول”موضـــــــــوع 

المبتيمة التا يمين من خ لوا للتينولوجيات الجديدة طن تحول الن ايات حلص موامد. وناقا الم ــاميون الحلول 
لمســــــــــــــتـدامـة. وعودـد يـرا الحـدث فا المتعلدـة ـب دامة الن ـاـيات واةبتيـامات اةجتمـاعيـة الوـادفـة حلص دعم التنميـة ا

المتحن الومنا لألنثموبولوجيا فا ميســـــــييو ســـــــيتا، وتضـــــــمن حلدات نداا حول اقتقـــــــاد التدويم والوجمة 
 واةقتقاد غيم النألاما.

بناأل مدن مســتدامة وقادمة ”موضــوع   2018وقد اختام موئل األمم المتحدة لليوم العالما للمدن لعام  - 33
ــمود ــمين األول/ 31ييز علص الحد من مخامم اليوامث المحتملة ومنا حدوثوا. وفا  ، ما التم “علص القـــ  ت ـــ

، اســـــتضـــــافت لي مبول، بالمملية المتحدة لبميمانيا العألمص وطيملندا ال ـــــمالية، اةحت ال العالما 2018طيتوبم 
لمتحدة، وما ، الر  تضــمن طيضــا مبما حيا مبا ــما ما غ ســيو، بالمملية ا2018باليوم العالما للمدن لعام 

منألمة األمم المتحدة للتمبية والعلم والثدافة )اليونســـــــــــيول فا باميس. وميزت حلدات العمل التا ســـــــــــبدت يرا 
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الحدث علص الجوانو اةقتقـــادية واةجتماعية والبيئية للددمة علص القـــمود. وتضـــمن اةحت ال العالما باليوم 
 لدليل  ــــــــنغوا ، حقــــــــدام التدميم الســــــــنو  ، الر  حضــــــــمة قــــــــح يون قــــــــينيون2018العالما للمدن لعام 

ــمنت 2018 لعام ــمين. وقد تضــــــــ ــتدامة فا الدمن الحاد  والع ــــــــ ــمية المســــــــ ، ويو دليل يخص التنمية الحضــــــــ
 اةحت اةت التا نوألمت فص لي مبول طيضا معمضا حول القين.

، 2019األول/طيتوبم ت ـــــــــــــمين  31، الر  عودد فا  2019طما موضـــــــــــــوع اليوم العالما للمدن لعام  - 34
، ما التمييز علص زيادة الوعا باةبتيامات “تغييم العالما اةبتيامات وحياة طفضـــــــــــل لألجيال الدادمة”يان  فدد

من طجل تحســين حياة ســيان المنامق الحضــمية. وطلدت المناق ــات الضــوأل علص مواضــيا اةبتيام المقما فا 
لمائدة ألجل التخميم ال ــــــامل للجميا، وال مص المتاحة فا مجال تدديم الخدمات الحضــــــمية، والتينولوجيات ا

مجال الماقة المتجددة. واســــــــــــــتضــــــــــــــان اةتحاد الموســــــــــــــا ألول ممة اةحت ال العالما باليوم العالما للمدن 
بلدا . وتضمن اةحت ال مبما حيا مبا ما ما احت اةت   40، حر استدبلت حيياتمينبومم م اميين من 2019 لعام

يسـتما فا منمدة موسـيو، وباميس. و ـملت حلدات العمل التا سـبدت يرا الحدث جلسـة فا بلباو، ب  سـبانيا، واا
 استضافوا الس ماأل ال باو المعنيون بأيدان التنمية المستدامة فا اةتحاد الموسا.

 
 الجملة الجدرية العالمية  

م المتحدة من خ ل تنأليم واقـلت الحملة الحضـمية العالمية العمل ما الجوات ال ـميية لموئل األم - 35
فمد من جميا طنحاأل العالم   12 000،  ــامك فيوا ما يزيد عن “تجما الم يمين الحضــميين”ســلســلة جديدة من 

ــامية فا   ــمية الجديدة  51للم ـ ــا خمم عمل لتن ير الخمة الحضـ ــبة. وقد ميزت يرة األن ـــمة علص وضـ مناسـ
ل األمم المتحدة طيضـــا ســـلســـلة من الحلدات الدماســـية من طجل تحديق طيدان التنمية المســـتدامة. واســـتولد موئ 
فا حمام خمة موئل األمم المتحدة لمواجوة  2020ال ــــــــــــــبيية للتعلدم فا ال تمة من طيام/مايو حلص تموز/يوليه 

ــيات ب ــــــــأن التخميم الحضــــــــم   2  000جلســــــــة، قدم طيثم من  40. وعلص مدى  19-يوفيد م ــــــــامك توقــــــ
 لة والتندل.وايسيان والخدمات الحضمية والعما

 
 أ شضة الشراكة ا خرى -جي   

، عدد موئل األمم المتحدة منتدى عالميا  ألقـــحاو المقـــلحة قبل حلول موعد 2019فا طيام/مايو  - 36
اـلدومة األولص لجمعـية موـئل األمم المتحـدة، ويو مـا ميدن طقــــــــــــــحـاو المقــــــــــــــلحـة من تحـدـيد دوميم فا تعزيز 

لمحلية المســـــــــــــتدامة، ويرلك من تعزيز التعاون ما موئل األمم المتحدة اةبتيام من طجل المدن والمجتمعات ا
فا تن ير الخمة الحضــــــــمية الجديدة. وخ ل ال تمة الم ــــــــمولة بالتدميم، طن ــــــــأت المديمة التن يرية طيضــــــــا فميدا 

بين  اسـت ـاميا معنيا ب  ـماك طقـحاو المقـلحة ةسـتيمال المبادمات المامية حلص تبسـيم اةتقـال والتعاون فيما
 طقحاو المقلحة.

ونألم طقـــــــحاو المقـــــــلحة فا موئل األمم المتحدة جمعيات تأســـــــيســـــــية قبل انعداد الدومة العا ـــــــمة  - 37
للمنتدى الحضـم  العالما، وسـايموا فا طن ـمة مواضـيعية خ ل الدومة من طجل تعزيز التعاون بين طقـحاو 

ضـا افتتام منقـة . وطثناأل الدومة، طعلن موئل األمم المتحدة طي 2030المقـلحة المتعددين للنووض بخمة عام 
ييان من الييانات الخاقــــة. وقد اجتربت المنقــــة طيثم  1 000اةســــتثمام للمدن التا  ــــامك فيوا طيثم من 

 مؤسسة مالية منر افتتاحوا. 20من 
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وعمل موئل األمم المتحدة علص تيسـيم عدد حلدات عمل لتميين طقـحاو المقـلحة علص نحو يتيح   - 38
دة بودن التعجيل بتحديق طيدان التنمية المســــــــــــتدامة، حيث  ــــــــــــامك فيوا لوم تن ير الخمة الحضــــــــــــمية الجدي 

موأل ون ححقــائيون ومنألمات  ــعبية ومونيون وممثلون عن األوســام األياديمية. وعزز موئل األمم المتحدة 
يرلك تعاونه ما الســــلمات المحلية من خ ل العمل ما المدن المتحدة والحيومات المحلية واللجان ايقليمية، 

 رلك ب يل مبا م ما المدن لت جيا اةستعماضات المحلية الموعية.وي

، قودِّمت حلص الدول األعضــــاأل اســــتماتيجية موئل األمم المتحدة ب ــــأن 2020وفا يانون الثانا/ينايم  - 39
لتنألم فيوا. وتتضــــمن اةســــتماتيجية توجيوا ب ــــأن حقامة ال ــــمايات وتســــخيميا،   2023-2020ال ــــماية لل تمة 

ن ـــــــاأل منقـــــــات لتمويم ال ـــــــمايات وتعبئة الموامد من طجل النووض وتعميق  فمص التعاون اةســـــــتماتيجا، واا
 بعمل موئل األمم المتحدة.

  
ال تائ  التي ت  التوصااااااال إليكا للى كل من الصاااااااعيد ادوليمي والوض ي ودون   - خامسا  

 الوض ي لدل  ت اية الخضة الجدرية الجديدة 

 اللجان ادوليمية وآليات التعاون ادوليميالتعاون مع  -ألف  

د موئــل األمم المتحــدة خ ل ال تمة الم ــــــــــــــمولــة بــالتدميم تعــاونــه ما اللجــان ايقليميــة الخمس  - 40 ومــد
ـباســــــــــــــتخـدام آلـيات التعـاون الـتابعـة لوييـل األمم المتحـدة ايقليما الـنا ــــــــــــــ  ومواألمتوـا ما المؤتممات الوزامـية 

ان والتنمية الحضـــــــــــمية. وييتســـــــــــا دوم اللجان وممثلا ييانات األمم المتحدة علص ايقليمية المعنية بايســـــــــــي
القــعيد ايقليما طيضــا طيمية بالغة فا التواقــل ما الدول األعضــاأل وطقــحاو المقــلحة ا خمين المعنيين  
ــمية الجديدة للتعجيل  ــوام فا تن ير الخمة الحضــــــــ ــمية فا يل منمدة حقليمية، ومن ثم ايســــــــ بالمنامق الحضــــــــ

 بتحديق طيدان التنمية المستدامة.

ــابعة  - 41 ــيا والمحيم الوادج الدومة الســــ ــادية واةجتماعية  ســــ ونألم موئل األمم المتحدة واللجنة اةقتقــــ
لمنتــدى المنــامق الحضــــــــــــــميــة فا آســــــــــــــيــا والمحيم الوــادج، التا عدــدت فا بينــان ، مــاليزيــا، فا ت ــــــــــــــمين 

ــدام تدميم عنوا2019 طيتوبم/األول ــمنت حقـــــ ــيا والمحيم الوادج لعام ، وتضـــــ ــتدبل مدن آســـــ ا 2019نه ”مســـــ
مســـــامات تحويلية بودن تحديق التنمية المســـــتدامة“. و ـــــودت الدومة افتتام يل من ممفق للدعم التدنا للمدن 
وال ـــــمياأل ايقليميين، وطياديمية مؤســـــاأل البلديات فا آســـــيا والمحيم الوادج، ورلك بالتعاون ما منألمة المدن 

ات المحلـية. ويـان من بين اينجـازات األخمى التا تحدـدت عـدد منـتدى المـنامق الحضــــــــــــــمية المتحـدة والحيومـ 
، واـلر  نألمـه يـل من موـئل األمم المتحـدة، 2019الخـامس لمنمدـة المحيم الوـادج فا فيجا فا تموز/يولـيه 

ومح ل الحيم واللجنة اةقتقـــــــادية واةجتماعية  ســـــــيا والمحيم الوادج، وطمانة منتدى جزم المحيم الوادج، 
المحلا لليمنولث. وات ق ال ـــمياأل الحيوميون فا المنتدى علص تمســـية عملية تن ير الخمة الحضـــمية الجديدة 
فا منمدة المحيم الوادج ضــمن يييل التنمية ايقليمية. وســايم الموئل فا التحالن ايقليما المعنا بمســألة 

ــيا والمحي  ــاألات التدييم بالتندل الب ــــم  والتوســــا الحضــــم  فا منمدة آســ ــتدقــ م الوادج، حيث قام بتجميا اســ
فا بؤمة التمييز“، ودعم عمل منألومة األمم   19-الســـــــــــــميا يدماجوا فا الخ قـــــــــــــة الوافية المعنونة ”يوفيد

 المتحدة ما مؤساأل البلديات وقادة المجتمعات المحلية فا المنمدة.

دية واةجتماعية لغمبا آســــيا )ايســــيوال  ، عدد موئل األمم المتحدة واللجنة اةقتقــــا2018وفا عام  - 42
حلدات عمل حقليمية حول المؤ ــمات المتعلدة ب دامة األماضــا والمســتومنات الع ــوائية والمســتومنات الب ــمية، 
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حواما  حقليميا  حول الســـــياســـــات الحضـــــمية الومنية ما ممثلا األمدن وتونس والســـــودان   2019ونألما فا عام 
،  ــــامك الموئل فا المنتدى الوزام  العمبا المعنا 2019طيتوبم /مين األولولبنان ودولة فلســــمين. وفا تـ ـــ 

ـبايســــــــــــــيـان والتنمـية الحضــــــــــــــمـية، حـيث عمض تدميم ”العمـل المـناخا المحلا فا المنمدـة العمبـيةا اـلدموس 
دامة تدميم التنمية العمبية المست المست ادة وسبل المضا قدما “. وسايم الموئل، تحت قيادة ايسيوا، فا حعداد 

“. وعزز طيضــــــــــــــــا قــدمات 2019تدميم الحــالــة عن الوجمة الــدوليــة فا المنمدــة العمبيــة لعــام \و 2020لعــام 
. وعمل الموئل طيضــــــــــا 19-الحيومات المحلية علص تن ير ومقــــــــــد الخمم اةقتقــــــــــادية لمواجوة طزمة يوفيد

المتحدة للبيئة فا قيادة  يعضـــــــو ن ـــــــم فا منبم التعاون ايقليما فا المنمدة العمبية، و ـــــــامك بمنامت األمم
التحالن المعنا بمسألة التوسا الحضم  من طجل حدمال التنمية الحضمية المستدامة يوسيلة للتعجيل بتحديق 
ــانية والبيئة وتغيم   ــائل ال ـــؤون الجنسـ ــا فا تحال ات توعنص بمسـ ــتدامة. و ـــامك الموئل طيضـ طيدان التنمية المسـ

ل ميق العــامــل المعنا بــالبيــانــات الــر  يســــــــــــــــايم فا مميز المنــاخ وال ــــــــــــــبــاو والوجمة، ويو عضــــــــــــــو فا ا
 ايقليما. المعامن

عدـد موئـل األمم المتحـدة واللجنـة اةقتقـــــــــــــــاديـة ألفميديـا اجتمـاعـا وزاميـا   2018وفا حزيمان/يونيـه  - 43
ومة للمنمدة األفميدية فا يمباة ب ــــــأن ايمام ايقليما المنســــــق لتن ير الخمة الحضــــــمية الجديدة. وخ ل الد

العا ـــــــــمة للمنتدى الحضـــــــــم  العالما، قام الموئل واللجنة بتيســـــــــيم اجتماع وزام  للمنمدة األفميدية من طجل 
وتن ـــــيم المنتدى   2020ال منســـــا ب ـــــأن المدن والمنامق المســـــتدامة لعام  - التخميم لمؤتمم الدمة األفميدا

ــمية. وفا يانون  ــيان والتنمية الحضــ ــمبم الوزام  األفميدا المعنا بايســ ، قام الموئل بتزويد  2018األول/ديســ
اةتحاد األفميدا بالدعم التدنا ال زم لعدد اةجتماع الثامن لميتو لجنة اةتحاد األفميدا ال نية المخقــــــقــــــة 
ل ــــــؤون الخدمات العامة والحيومات المحلية والتنمية الحضــــــمية وال مميزية فا طديس طبابا؛ وطعدد خمة عمل 

. ووفم الدعم طيضــــــا ةجتماع تدنا للجنة التوجيوية ل تحاد األفميدا المعنية 2020مايو لتلك اللجنة فا طيام/
بالدانون النمورجا المتعلق بديم ومبادج ايسيان والمستومنات الب مية المستدامة والتنمية الحضمية، عودد فا 

ألمم المتحدة، واللجنة ، قام يل من موئل ا19-. وعدو ت  ـا جائحة يوفيد2019بوجومبوما فا نيسـان/طبميل 
اةقتقـــادية ألفميديا، وقـــندوق األمم المتحدة للم ـــاميا اينتاجية، ومقـــمن التنمية األفميدا، ومنألمة المدن 
ــية  ــيان فا طفميديا ب عداد تدميم تحليلا وعدد حلدة دماســــــ ــمية الموئل وايســــــ المتحدة والحيومات المحلية، و ــــــ

ديةا ا ثام واةســتجابات والســياســات“، حضــافة حلص البدأل فا حعداد فا المدن األفمي  19- ــبيية بعنوان ”يوفيد
التدميم ايقليما ألفميديا ب ـــــــــــــأن تن ير الخمة الحضـــــــــــــمية الجديدة ودعم الجوود التا تبرلوا المدن فا طفميديا  
يعداد اســـــــتعماضـــــــات محلية موعية. وموئل األمم المتحدة عضـــــــو ن ـــــــم فا مجموعة األمم المتحدة للتنمية 

دامة فا منمدة طفميديا، ويسايم بالتعاون ما منألمة القحة العالمية فا التحالن المعنا بمسألة المقمنة المست 
 والتينولوجيا واةبتيام فا منمدة طفميديا.

دامة األماضـــا فا  - 44 وطعد الموئل واللجنة اةقتقـــادية ألوموبا موجزا ومنيا عن خقـــائص ايســـيان واا
علص األدلة فا مجال ايســيان المســتدام والتنمية الحضــمية المســتدامة فا بي موس، ووضــعا ســياســات قائمة  

طوموـبا واســــــــــــــتحـدـثا منوجـية لجما البـياـنات عن ايســــــــــــــيـان والتنمـية الحضــــــــــــــمـية فا طلـبانـيا وطويمانـيا وجومجـيا 
الخمة  وقيمغيزســتان ويازاخســتان. وقام الموئل واللجنة بالتمويت لمبادمة المدن الريية المســتدامة من طجل تن ير

ــتان ولخمم التعافا من طزمة  ــتان ويازاخسـ الحضـــمية الجديدة فا بي موس والجبل األســـود وجومجيا وقيمغيزسـ
يا تســـــــتعين بوا الحيومات المحلية فا يازاخســـــــتان. وفا حمام عمل الموئل ما لجنة ايســـــــيان  19-يوفيد

دامة األماضــــا التابعة للجنة اةقتقــــادية ألوموبا،  ــــامك فا اســــتضــــافة   مائدة مســــتديمة ميزت علص الودن واا
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ــاأل البلديات لعام  11 ــيمية لمنتدى مؤســــ ــتدامة وقام بالتمتيو لألعمال التحضــــ ، 2020من طيدان التنمية المســــ
ــمين األول/طيتوبم  ــائم ييانات 2020المدمم عددة فا ت ــ ــادية ألوموبا وســ . وتعاون الموئل ما اللجنة اةقتقــ
ما، فدام بتعميم منألوم التوســـــــــــــا الحضـــــــــــــم  فا التحال ات الدائمة فا األمم المتحدة فا منبم التعاون ايقلي 

المنمدة األوموبية والمعنية بمســــــائل تغيم المناخ والبيئة، والبيانات والمقــــــد، وال ــــــؤون الجنســــــانية، والوجمة، 
، يما قام بمبم ممايز المعامن ايقليمية بمنقـــــــــــــة 19-والتعافا اةجتماعا واةقتقـــــــــــــاد  من جائحة يوفيد

 الحضمية. مةالخ

ــادية ألممييا ال تينية ومنمدة البحم الياميبا خمة عمل  - 45 وطعد موئل األمم المتحدة واللجنة اةقتقـــــــــ
ــانتياغو، وعددا منتدى التنمية الحضــــــمية  حقليمية لتن ير الخمة الحضــــــمية الجديدة، ونألما مؤتمم المدن فا ســــ

د ايســيان للبلدان األممييية، والمنألمة الدولية لموئل المســتدامة. وعم  طيضــا  ما مبادمة تحالن المدن، واتحا
من طجل الب ــــــمية بغية النووض بمميز الممامســــــين فا مجال ايســــــيان الحضــــــم . وســــــاند الموئل التحالن 

األممييا الريا ب ـــبيات من البلديات يدمال الخمة الحضـــمية الجديدة فا م ووم ”المدن الريية“  - ال تينا
العامة. وفا ســياق عمل الموئل ما الجمعية العامة للوزماأل والســلمات المفيعة المســتوى  بودن تن ــيم المنافا

لدماع ايســـــــــــــيان والتنمية الحضـــــــــــــمية فا طممييا ال تينية ومنمدة البحم الياميبا، قام بالتمويت للقـــــــــــــيوك 
ت حقليمية ما الســـــــــياســـــــــاتية المتعلدة بالمنامق الحضـــــــــمية من طجل التعافا من الجائحة. ونألم الموئل فعاليا

مابمات الحيومات المحلية، من قبيل  ــــــبية المدن التابعة للســــــوق الجنوبية الم ــــــتمية واتحاد طممييا ال تينية  
ــتدامة فا  للمدن والبلديات ومابمات البلديات لتعزيز التحليل المتعدد األبعاد من طجل بلوم طيدان التنمية المســـ

األغـرـية والزماعـة لألمم المتحـدة وموـئل األمم المتحـدة منألومـة المـدن. ودعمـت منألمـة العمـل اـلدولـية ومنألمـة 
. وقدم 19-التيامل بين دول طممييا الوســــــــــمص فيما تبرله من جوود لوضــــــــــا خمة للقــــــــــمود بعد طزمة يوفيد

الموئل الدعم للتحال ات المعنية بمســــــائل التندل الب ــــــم  )الوجمة والمدنل والحماية اةجتماعية )المســــــتومنات 
ل وطن ــــأ منقــــة حضــــمية حقليمية يجزأل من المنقــــة ايقليمية يدامة المعامن ألغماض تن ير طيدان الع ــــوائية

 التنمية المستدامة بغية التمويت للجيل الدادم من السياسات الحضمية الومنية.
 

 ا لمال الت ظيمية والت ايةية للى كل من الصعيد ادوليمي والوض ي ودون الوض ي -باء  

األمم المتحدة خ ل ال تمة الم ـــــــــــمولة بالتدميم لم ووم اةســـــــــــتممامية فا الحدوق المتعلدة مول موئل  - 46
ــياســــــات الومنية المتعلدة باألماضــــــا فا طوغندا وجموومية اليونغو  باألماضــــــا، والر  يان له تأثيم علص الســــ

ــا علص ــتغ ل األماضــــ ــائل اســــ ــبية العالمية لوســــ الحد من عمليات  الديمدمامية وزامبيا ونيبال. وقد عملت ال ــــ
ايخ أل الدســـــــم  وتحســـــــين تأمين الحيازة من خ ل العمل ما ســـــــيان األحياأل ال ديمة والمنألمات التا تمثلوم  

طســــمة معي ــــية تدمن مســــتومنات ع ــــوائية فا طوغندا وال لبين ويينيا  300 000والحيومات المحلية لحقــــم  
ألمون الســـائدة فا المســـتومنات ي  من الســـيان وناميبيا. ومينت البيانات التا تم الحقـــول عليوا ب ـــأن ال

ومســـؤولا الحيومات المحلية من تمبيق بدائل لســـياســـات ايج أل الدســـم  واســـتحداث تمتيبات لضـــمان حيازة 
ــاس المنامق. واضــــملعت حيمان )جموومية ــا خمم حنمائية علص طســ ــوتو  - األماضــــا ووضــ ايســــ ميةل وليســ

 علدة بالمنامق الحضمية.بعمليات مماثلة يق م الت ميعات المت 

ومن خ ل بمنامت المدن األيثم طمانا  وال ـــــــــــبية العالمية للمدن األيثم طمانا  المنتســـــــــــبة حليه، تعاون   - 47
موئل األمم المتحدة ما مسؤولا ايدامة الحضمية لبناأل الددمات فا مجال منا الجميمة فا المنامق الحضمية 

 الحضمية فا األمجنتين وجنوو طفميديا و يلا ويينيا والميسيك.وتعزيز الس مة فا المنامق 
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المي يـــة حلص طوغنـــدا، وبولي يـــا  -وقـــدم الموئـــل المســــــــــــــــاعـــدة التدنيـــة ب ــــــــــــــــأن الموابم الحضــــــــــــــميـــة  - 48
ــة ــا،   - )دولـــ ــاميمون، ويولومبيـــ ــا، واليـــ ــا، وغينيـــ ــا المتحـــــدة، وزامبيـــ المتعـــــددة الدوميـــــاتل، وجمووميـــــة تنزانيـــ

ــتدبل دعما  فا مجال التخميم علص ونيجيمي  وموزامبيق، ــمين. وقدم البمنامت العالما لمدن المســــ ا، ودولة فلســــ
مســــــــــــــتوى المـدن حلص حنـدونيســــــــــــــيـا، والبمازيـل، وتـايلنـد، وتمييـا، وجنوو طفميديـا، وال لبين، وفييـت نـام ومـاليزيـا،  

 وميانمام، ونيجيميا.

، من خ ل بمـنامت المـدن الســــــــــــــعودـية وفا الممليـة العمبـية الســــــــــــــعودـية، عمـل موـئل األمم المتحـدة - 49
مدينة لتقميم ممايز حضمية ممقوقة البنيان وقادمة علص القمود وحاضنة للجميا.   17المستدبل، ما  فا

وطقام الموئل  ـماية ما البلديات فا طفغانسـتان ين ـاأل سـج ت ضـميبية دقيدة فيما يتعلق بتحقـيل ”القـ اية“ 
ــوم الخدمات البلديةل من خ ل حعد) م المنتدى األفميدا للمدن النألي ة مســ ــد ــوم وطدلة للممتليات. وقد يســ اد مســ

 بلدا  طفميديا . 35مدينة م امية فا  65تبادل المعامن وعزز حدامة الن ايات فيما بين 

وطقام الموئل  ــماية ما طوغندا، وبوموند ، وجموومية تنزانيا المتحدة، ومواندا، ويينيا لتعزيز الي األة  - 50
ام الماقة والموامد فا الســـــــياســـــــات الومنية ل ســـــــيان، وقام بوضـــــــا مبادج توجيوية وتدديم الدعم فا اســـــــتخد

وجومجيــا وقيمغيزســــــــــــــتــان   وبلغــاميــاالتدنا. وقــدم الموئــل الــدعم ليــل من حيوادوم وطلبــانيــا ووطويمانيــا والبمازيــل 
 ويولومبيا لتن ير حمام لمنا عمليات ايخ أل الدسم .

لت ــــــاميا لتحســــــين طحوال األحياأل ال ديمة تموي  م ــــــتميا مبا ــــــما من طجل اةمتداأل  وتلدص البمنامت ا - 51
بأحوال األحياأل ال ديمة علص مستوى المدينة فا مدن تدا فا عدة بلدان  ميية، منوا البحمين، وجنوو طفميديا،  

عمبية الســــــــعودية، والســــــــنغال، وغامبيا، ويابو فيمد ، والياميمون، واليونغو، ومالا، ومدغ ــــــــدم، والمملية ال
 بلدا  األمم السياساتية والتنأليمية لتعزيز تحسين طحوال األحياأل ال ديمة علص نحو متيامل. 20والنيجم. وندح 

مدينة قد اســتخدمت طداة توقــين قدمات المدن علص القــمود  30، يانت 2019وبحلول نواية عام  - 52
التأثيمات المتعددة المخامم وتغيم المناخ. ويان موئل األمم المتحدة لتعزيز الددمة علص القـــــــمود فا مواجوة  

قد قدم الدعم للتعافا من اليوامث المبيعية والنزاعات التا مال طمديا فا حثيوبيا، وطفغانســـــــــتان، وبايســـــــــتان،  
والعماق، والجموومية العمبية الســـومية، وجموومية اليونغو الديمدمامية،، وســـم  ةنيا، والســـودان، والقـــومال،  

وال لبين، ولبنان، وليبيا، وميانمام، واليمن ودولة فلســمين. وقد اســتخدم موئل األمم المتحدة نوجا متيام  من 
حيث األبعاد الميانية للمبم بين مختلن الدماعات وال ـــــــــــــمائح الســـــــــــــيانية والويايل عبم البيئة الحضـــــــــــــمية، 

 وت التنمية المستدامة.يتما ص ما الجوود اينسانية المامية حلص األخر بنو  بما

، فا طعداو حعقــــام  حيدا  ويينيث فا موزامبيق، دعم الموئل مجموعة 2019طبميل /وفا نيســــان - 53
العمل اينسـانا المعنية بتوفيم الم ج ، من خ ل العمل علص النووض بسـياسـة حعادة ايعمام فا المنامق 

 ن اةستدامة مدامنة بالمأوى المؤقت.الحضمية لضمان حلول لتوفيم الم ج  تتسم بددم طيبم م

، طملق موئل األمم المتحدة مميز بناأل الددمة علص القـمود فا المنامق الحضـمية، 2018وفا عام  - 54
ويو عبامة عن منبم للجوات ال اعلة فا مجال بناأل الددمة علص القـــــــــمود فا المنامق الحضـــــــــمية. ووضـــــــــا 

التحالن العالما لمواجوة األزمات فا المنامق الحضـمية،   ، بقـ ته عضـوا  مؤسـسـا  فا2019الموئل فا عام 
اســتماتيجيات للحد من األزمات التا تؤثم فا المنامق الحضــمية والتعافا منوا، وطقــدم، بالتعاون ما الدائمة 
الم ــــتمية المعنية بتحديد ســــمات الم ــــمدين داخليا ، مبادج توجيوية ب ــــأن ”توقــــين المنامق الحضــــمية من 

طفضـــــل لألزمات اينســـــانية“. وتمطس الموئل طيضـــــا بمنامت تعاون ميديلين ب ـــــأن الددمة علص  طجل اســـــتجابات
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القـــــــمود الحضـــــــم ، ورلك فا حمام عمله ما البنك الدولا وميتو األمم المتحدة للحد من مخامم اليوامث 
مسـتدامة تعزز بليون دوةم سـنويا  لتمويل نمو المنامق الحضـمية بقـومة    2مدينة، وقام بتوجيه  4 000لدعم 

 قدمتوا علص القمود.

، بدط موئل األمم المتحدة العمل فا  ــــــــــــماية ما منألمة المدن المتحدة والحيومات 2019وفا عام  - 55
، الر  يسـتي ـن تدميم المدن فا العالممن  2020المحلية واللجنة اةقتقـادية ألفميديا علص حعداد مبعة عام 

منألمة مسوددة طولص من التدميم،  12ض مجلس است ام  ميون من قيمة التوسا الحضم  المستدام،. واستعم 
 .2020الر  من المدمم طن يتم حقدامة فا اليوم العالما للمدن لعام 

وقدم الموئل خدمات اســــــت ــــــامية ب ــــــأن الســــــياســــــات الحضــــــمية الومنية ليل من بنغ ديا، وجزم  - 56
يانمام. واســـــتنادا  حلص يرة التجمبة، وضـــــا الموئل ســـــليمان، وســـــم  ةنيا، وال لبين، وفييت نام، وييميباس، وم

مبادج توجيوية ب ــــــأن تعميم مماعاة تغيم المناخ فا الســــــياســــــات الحضــــــمية الومنية. وقدم الموئل الدعم حلص 
طنغوة، وت ــاد، وزامبيا، ويابو فيمد ، والياميمون، ومدغ ــدم لوضــا ســياســات حضــمية ومنية، وســاعد الدول 

ميا ســــياســــات فا جموومية اليونغو الديمدمامية والســــنغال، والقــــومال، وغينيا،  األعضــــاأل علص حقــــدام م ــــا
وليســـــــــــوتو، ومالا، وموزامبيق، ونيجيميا. وســـــــــــايم الموئل فا وضـــــــــــا المخممات الميانية الومنية ليل من 
ة. بوتســوانا ومواندا، وفا حعداد ســياســة المســتومنات الب ــمية فا زمبابو ، وخمة حثيوبيا اةســت ــمافية الع ــمي 

م الموئل طيضـــا وضـــا الســـياســـات الحضـــمية الومنية فا األمدن وتونس والســـودان ولبنان ومقـــم، ليي ل  ويســـد
 برلك ايدامة المتعددة المستويات للتنمية الحضمية.

وفا ســــــــــــــيــاق عمــل الموئــل من خ ل عمليــات التخميم الومنيــة والحيومــات المحليــة، دعم جوود  - 57
خمة الحضـمية الجديدة فا بوتسـوانا وت ـاد وتوغو وجزم الدمم وجموومية طفميديا الحيومات المامية حلص تن ير ال

ــعيد الومنا وفا مجالس محلية مختامةل ويوت  ــومال ويينيا )علص القـــــــ الوســـــــــمص وغابون وموميتانيا والقـــــــ
 دي وام. وقدم الموئل الدعم طيضــــا ةســــتماتيجيات تن ير الخمة الحضــــمية الجديدة فا يوبا، بما فا رلك وضــــا
سـياسـة ومنية ل سـيان. وفا الجموومية الدومينييية والسـل ادوم ويوسـتامييا، قام الموئل بتعزيز النوت المتبعة 

 لتن ير الخمة علص القعيد دون الومنا من طجل تييين طيدان التنمية المستدامة ما السياق المحلا.

وسـا الحضـم  المسـتدام فا سـياق وقدم موئل األمم المتحدة الدعم للدول األعضـاأل فا النووض بالت  - 58
عــادة ايعمــام بعــد انتوــاأل النزاع. وطدى النوت المتيــامــل الدــائم علص مبــدط ”حعــادة البنــاأل علص نحو  اينعــاا واا
طفضــــــل“ حلص حعادة التومين الدائم للم ــــــمدين داخليا وال جئين. ونجح الموئل فا بناأل مدن طيثم طمنا ونألافة 

ثم التحويلا لل ــــــــــــــمايــات ما الحيومــات والجوــات ال ــاعلــة المحليــة وغيم و ــــــــــــــموة للجميا، ليثبــت بــرلــك األ
الحيومية. وقدم الموئل الدعم طيضا  حلص الحيومة الومنية والحيومات المحلية فا طفغانستان يعداد السياسات 
ــوائية، وتحديق ال مميزية فا ايدامة العامة. وع  ــتومنات الع ــ ــتوى المســ ــيانية، ومفا مســ ــمية وايســ وة الحضــ

علص رلك، طعد الموئل منقـــــة للبيانات من طجل تدديم الدعم لحيومة العماق فا ســـــياق اةضـــــم ع بأن ـــــمة 
ــايم الموئل فا خمة عمل اينعاا علص  ــومية، ســـ اينعاا فا المنامق المحممة. وفا الجموومية العمبية الســـ

طمديا. وفا اليمن، اســــتجاو الموئل   مســــتوى البلديات وقدم حلوة  دائمة للمدن لمواجوة آثام األزمة التا مال
 ةحتياجات الم مدين داخليا  للمأوى والقمن القحا فا عدن والحديدة وقنعاأل.
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 التعاون مع م ظومة ا م  المتجدة اد مائية -جي   

خ ل ال تمة الم ـمولة بالتدميم، قام موئل األمم المتحدة بتيسـيم الجوود المبرولة علص نماق منألومة  - 59
من طيدان التنمية  11األمم المتحدة لمقـــد التددم المحمز فا تن ير الخمة الحضـــمية الجديدة وتحديق الودن  

ددم علص نماق المنألومة للدول المســـــــــتدامة وايب م عن رلك. وبايضـــــــــافة حلص رلك، قام بتنســـــــــيق الدعم الم
ــاأل فا تن ير الخمة الحضـــــــمية الجديدة من طجل التعجيل ب نجاز خمة عام  . وقد قام برلك من 2030األعضـــــ

خ ل تســـخيم حقـــ حات منألومة األمم المتحدة اينمائية علص القـــعيد العالما وايقليما والومنا وتحســـين 
 انية وعمليات الس م. التنسيق بين مختلن العمليات اينمائية واينس

، وضـــــــــا موئل األمم المتحدة مبادج توجيوية ل ب م عن تن ير الخمة الحضـــــــــمية 2019وفا عام  - 60
ــتدام،  ــا الحضــــــم  المســــ ــين التعاون علص نماق المنألومة وايب م العالما عن التوســــ الجديدة من طجل تحســــ

عداد اةســــــــــتعماضــــــــــات الموعية ودعم الدول األعضــــــــــاأل فا ايب م عن التددم المحمز فيما يتعل ق بالتن ير واا
دامة ال ـــؤون اةقتقـــادية  الومنية. ولدفا يرة الجوود قدما، عمل موئل األمم المتحدة ما اللجنة ايحقـــائية واا
واةجتماعية، وطبمم ات اقات تعاون ما وياةت األمم المتحدة ب ــــأن األدوات الت ــــخيقــــية الحضــــمية، تناولت 

فا المنامق الحضـمية ما منألمة األمم المتحدة للم ولة )اليونيسـينل، والوجمة ما   مواضـيا من قبيل األم ال
 المنألمة الدولية للوجمة، وايدامة المحلية ما م وضية األمم المتحدة ل ؤون ال جئين.

ــه  - 61 ــا، طن التوســــــــــــــا  2018وفا حزيمان/يونيـ ــاع ل ميق ايدامة العليـ ــام، خ ل اجتمـ ، قمم األمين العـ
، وفا طعداو 2019توجه ياســـــــح يتملو اتباع نوت  ـــــــامل للمنألومة بممدتوا. وفا طيام/مايو الحضـــــــم  يو 

ميا موئل األمم المتحدة، طقم  عملية م ــتمية بين الوياةت ن رتوا اللجنة المفيعة المســتوى المعنية بالبمامت ويســد
ية التنمية الحضـمية المسـتدامة مجلس المؤسـاأل التن يريين فا منألومة األمم المتحدة المعنا بالتنسـيق اسـتماتيج

علص نماق منألومة األمم المتحدة. وتمتدا اةستماتيجية بدوم الخمة الحضمية الجديدة لتجعلوا بمثابة عنقم 
معجل للتنمية المســــــــــتدامة من طجل الدضــــــــــاأل علص ال دم والحد من عدم المســــــــــاواة وتحديق المخاأل والنووض 

ــتماتيجية ييانات األمم المتحدة علص بايجماألات المتعلدة بالمناخ وبناأل الدد مة علص القـــــــــمود. وت ـــــــــجا اةســـــــ
ــاأل من خ ل توفيم  الوفاأل بالبعد الحضــــــــم  لوةياتوا والعمل ب ــــــــيل جماعا علص تدديم الدعم للدول األعضــــــ
البيانات المتعلدة بالمنامق الحضـمية، ودعم السـياسـات، واا ـماك الحيومات المحلية، والتمويل الحضـم . ودعا 

ــتمية مجلس ا ــتماتيجية من خ ل العمليات الدائمة الم ـ ــاأل التن يريين ييانات األمم المتحدة حلص تن ير اةسـ لمؤسـ
 بين الوياةت علص يل من القعيد العالما وايقليما والومنا.

وعمل موئل األمم المتحدة من خ ل طفمقة العمل التابعة لمجموعة األمم المتحدة للتنمية المســــــتدامة  - 62
ــت اد الممثلون ايقليميون لموئل األمم المتحدة من علص تن  ــتماتيجية المعتمدة علص نماق المنألومة. واسـ  ير اةسـ

ــمية  ــيان والتنمية الحضــــــــــ ــائل بعينوا وقاموا ب دمال المنتديات الوزامية المعنية بايســــــــــ التحال ات المعنية بمســــــــــ
دة ما المنســدين المديمين لتوفيم البيانات و ــبيات المدن فا منابم التعاون ايقليما. وعمل موئل األمم المتح

الحضـــــمية من طجل اســـــتخداموا فا التحلي ت الدممية الم ـــــتمية وتحديد المجاةت رات األولوية ألمم عمل 
ــتدامة. وقد ســــــاعد رلك علص تعزيز م ــــــاميا موئل األمم المتحدة  األمم المتحدة للتعاون من طجل التنمية المســــ

حضــــــمية  ــــــاملة ت ــــــامك فيوا طفمقة األمم المتحدة الدممية. وقد عملت ييانات الجام  تن يريا ووضــــــا بمامت 
ــايمة فا  ــتدام من خ ل المسـ ــم  المسـ ــا الحضـ ــدويا المديمون علص التمويت للتوسـ األمم المتحدة ولجانوا ومنسـ

مات طعمال جمعية موئل األمم المتحدة والدومة العا ــــمة للمنتدى الحضــــم  العالما، والمبم ال ــــبيا ما الحيو 
 المحلية، ودوائم األعمال التجامية، والمجتمعات المحلية، ووزامات التنمية الحضمية.
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ــتمية بين الوياةت، الدعم لل ميق  - 63 ــوا فا اللجنة الدائمة الم ـ ــ ه عضـ وقدم موئل األمم المتحدة، بوقـ
ــانا واينمـائا وال ميق الممجعا ال معنا بمواجوـة تحـدـيات المعنا بمـتابعـة نـتائت التعـاون فا المجـالين اينســــــــــــ

العمل اينسـانا فا المنامق الحضـمية. وقامت م وضـية األمم المتحدة ل ـؤون ال جئين وموئل األمم المتحدة 
بالمبم بين التدخ ت اينســــــــــانية وتلك المتعلدة بالتنمية الحضــــــــــمية فا حاةت من قبيل مســــــــــتومنة يالوبيا  

مـال بين ال جئين والمجتمعـات المحليـة من طجـل حقـامـة الجـديـدة فا  ــــــــــــــمـال يينيـا، التا تتوخص تحديق اةنـد
ــاملة للجميا. وفا عام  ــمية  ــ ــتومنات ب ــ ــابدة 2019مســ ــيل ســ ــتخدمت المنألمتان يرة التجمبة التا ت ــ ، اســ

لتوجيـه البممجـة المتيـاملـة فا المجتمعـات المحليـة لمســــــــــــــتومنـات ال جئين فا غمو النيـل بـأوغنـدا، ويويس 
 بازام ببنغ ديا.

م موئــل األمم المتحــدة بــأعمــال البممجــة فا مجــال حعــادة ايعمــام بعــد انتوــاأل النزاع بــدعم من وقــا - 64
مختلن ييـانـات منألومـة األمم المتحـدة. وقـدمـت اليونســــــــــــــيو وموئـل األمم المتحـدة الـدعم ةســــــــــــــتخـدام طدوات 

حتية توقـــــــــين خقـــــــــائص األحياأل فا الموقـــــــــل، العماق، من طجل تحليل األضـــــــــمام التا لحدت بالبنية الت 
والمســـــاين، بودن التخميم لعودة الســـــيان النازحين. وقد طدى توقـــــين مدينة الموقـــــل الناتت عن رلك حلص 

وحدة من  3 500تميين منســـــــــدة ال ـــــــــؤون اينســـــــــانية وييانات األمم المتحدة ومقـــــــــامن التنمية من تمميم 
 المساين المتضممة والبنية التحتية األساسية.

ســيق الجام  علص نماق المنألومة ب ــأن التوســا الحضــم  يا التدابيم ولعل طفضــل دليل علص التن  - 65
. فدد  ـــــــــــــجا يل من موئل األمم المتحدة 19-التا اتخرتوا األمم المتحدة من طجل التقـــــــــــــد  لجائحة يوفيد

ومنألمة القـحة العالمية اةسـتجابات القـحية فا المسـتومنات الع ـوائية، بتمبيق طدوات التخميم فا مجال 
ة. ووضــــــا موئل األمم المتحدة واللجنة الدائمة الم ــــــتمية بين الوياةت مبادج توجيوية ب ــــــأن القــــــحة العام

فا األحيـــاأل ال ديمة. وتولص موئـــل األمم  19-التـــدابيم اينســـــــــــــــــانيـــة المتخـــرة من طجـــل التقـــــــــــــــــد  ليوفيـــد
ــمن حمام األمم المتحدة قيادة المتحدة ــمود ضــــــــ ــام العمل للمجتمعات المحلية الدادمة علص القــــــــ للتدابيم  مســــــــ

. وتســــــــتند خمة موئل األمم المتحدة للتقــــــــد  لجائحة 19-اةقتقــــــــادية ال ومية لمواجوة يوفيد-اةجتماعية 
بلـدا، حلص التعـاون الم ــــــــــــــتمك بين الويـاةت، وتتضــــــــــــــمن مـريمة تدنيـة مؤقـتة  13، التا نو ـرت فا 19-يوفيـد

ــحية. ــحا والنألافة القـ ــمن القـ ــأن المياة والقـ ــين ب ـ ــتمية ما اليونيسـ ــتنادا حلص رلك الزخم، طملدت   م ـ واسـ
ــياســـــــــــــات طعدة األمين العام ب ـــــــــــــأن جائحة يوفيد  2020األمم المتحدة فا تموز/يوليه  فا  19-موجزا للســـــــــــ

 حضم . عالم
 

 المسائل الشاملة لعدة وضالات -دال  

ت قضـايا  ـاملة لعدة قماعا   2019-2014تضـمنت الخمة اةسـتماتيجية لموئل األمم المتحدة لل تمة  - 66
ب ـأن تعميم المنألوم الجنسـانا وتميين الممطة وحدوق اينسـان وتغيم المناخ وقضـايا ال ـباو. وقد تحدق موئل 
ــائل. وفا الخمة  ــمات الممجعية المحددة لتلك المســـــ ــوأل المؤ ـــــ األمم المتحدة من التدخ ت البمنامجية فا ضـــــ

خ بمنامجا فمعيا يام ، وقام بدمت ، اتخر الموئل من مســـــــــــــألة تغيم المنا2023-2020اةســـــــــــــتماتيجية لل تمة  
ال ــــــــؤون الجنســــــــانية والمســــــــائل المتعلدة بال ــــــــباو وحدوق اينســــــــان، وطدمل المســــــــائل المتعلدة بيبام الســـــــن 

 واأل خاص رو  ايعاقة فا ال مع المتعلق بحدوق اينسان وايدمال اةجتماعا.
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 تعمي  مرالاة الم ظور الج سا ي وتمكين المرأة  

التنأليميـة  األعمـال جميا فا الجنســــــــــــــانا المنألوم مماعـاةعلص تعميم  المتحـدة األمم ـئلمو يحمص  - 67
تعيين  و  والحويمة، اةســـت ـــامية العمليات  فا الممطة م ـــامية علص رلك ينمو  العملية، الناحية ومن. والتن يرية
 .المحلا القعيد علص الممطة توألين ودعم التنمية، فا  ميياتاختيامين يو فا مناقو قنا الدمام  النساأل

 اةســـــت ـــــام  ال ميق  خ ل من الجنســـــانا المنألوم مماعاة تعميميي ل  المتحدة األمم موئليان  وقد - 68
 بلجنة عنه اســــــتعيض ولين الم ــــــاميا، مدتمحات جميا تســــــتعمض  ألقمانل اســــــت ــــــامية آلية ويو للم ــــــاميا،
 علص الم ـــــاميا، جميا علص الجنســـــين بين المســـــاواة مؤ ـــــم تمبيق تم  ،2016 عام ومنر. البمامت  اســـــتعماض

 الممطة، وتميين الجنســـــين بين المســـــاواة ب ـــــأن المنألومة نماق علص العمل  خمة  فا عليه  المنقـــــوص النحو
 توؤخر رلك، حلص وبايضـــــــــافة. الم ـــــــــاميا  حافألات جميا فا  الممطة تميينمجال   فا تحســـــــــينات حلص طدى مما

ــاألالمتباينة   اةحتياجات ــة  مجاةت مختلن  فا اةعتبام  فا والمجال للنســـــ ــبيل فعلص. الممامســـــ  فا المثال،  ســـــ
 للندل  األســــــاســــــية الويايل ب ــــــأنل  Flone Initiative)  فلون مبادمة المتحدة األمم موئل  طملق ،2018 عام

 يتعلق فيما الممامســـات  طفضـــل تتضـــمن  طدوات مجموعة ويا األفميدية، للمدن الجنســـانية  ل عتبامات المماعية
 .الحضم  والندل الجنسانية بال ؤون

ــعيد الومنا وايقليما والعالما،   - 69 ــيم جوود الدعوة علص يل من القــــــ وقام موئل األمم المتحدة بتيســــــ
ورلك فا محافل من بينوا المنتدى الحضــــــم  العالما، والمنتدى الســــــياســــــا المفيا المســــــتوى المعنا بالتنمية  
ــتدامة، ولجنة وضـــا الممطة. وتحدق التيافؤ بين الجنســـين فا حلدة النداا التا عوددت فا الدومة العا ـــمة  المسـ

، عدد موئل األمم المتحدة اجتماعا ل ميق من الخبماأل ب ـأن 2020للمنتدى الحضـم  العالما. وفا طيام/مايو 
للمســاواة بين الجنســين وتميين الممطة )ييئة المدن المماعية للمنألوم الجنســانا ما يل من ييئة األمم المتحدة 

األمم المتحدة للممطةل، وال ميق اةســـت ـــام  المعنا بالدضـــايا الجنســـانية، طســـ م عن حقـــدام توجيوات للبممجة 
 فا المستدبل ب أن تن ير البمنامت الحضم  الجديد.

 
 جقوق اد سان  

تحدة نوجا  للتنمية يسـتند حلص حدوق اينسـان علص خ ل ال تمة الم ـمولة بالتدميم، ن ر موئل األمم الم - 70
ــاميا  ــام  للم ــــــــ ــت ــــــــ ــاميا التا قودمت حلص ال ميق اةســــــــ ــتعمض جميا الم ــــــــ نماق حافألة بمامجه، حيث اســــــــ

، عدد 2020طقــــبح ةحدا لجنة اســــتعماض البمامتل فا ضــــوأل معاييم حدوق اينســــان. وفا طيام/مايو  )الر 
ــماية ما الموئل اجتماعا ل ميق من الخبماأل بـ ــــــ  ــان، بال ـــــ ــاملة للجميا من منألوم حدوق اينســـــ أن المدن ال ـــــ

ــم  ــان. وتمخض اةجتماع، الر  ضــــــ ــان ومنتدى جنين لحدوق اينســــــ ــية األمم المتحدة لحدوق اينســــــ م وضــــــ
ــيات ب ــــأن تعزيز البعد المتعلق بحدوق اينســــان فا  ممامســــين فا مجال حدوق اينســــان، عن حقــــدام توقــ

ــتماتيجية لل ت  وتمبيق مبادج حدوق اينســـان فا تن ير الخمة الحضـــمية الجديدة.   2023-2020مة الخمة اةسـ
، دعا موئل األمم المتحدة حلص حماية طفماد المجتمعات الحضــــــــــــــمية 19-وفا حمام التقــــــــــــــد  لجائحة يوفيد

لص ايعمال ال عال للحق فا  الضـــــعي ة، بمن فيوم طولئك الرين يتعمضـــــون لخمم ايخ أل الدســـــم  العنين، واا
 لسين ال ئق، وفدا  للحق فا مستوى معي ا مناسو.ا
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 تغير الم اخ  

ت ــــــــــــــيـل مـبادمة ”بـناأل قـدمة فدماأل المـدن علص الـتأقلم ما تغيم المـناخ“ مـبادمة حـاســــــــــــــمـة تتعلق بتغيم  - 71
ــعتوا حيومتا يينيا وتمييا بدعم من األمانة العامة لألمم المتحدة وموئل  المناخ. ويانت يرة المبادمة التا وضـــ

الر  عودد بدعوة من األمين العام.   2019األمم المتحدة، بمثابة مســـام عمل لمؤتمم قمة العمل المناخا لعام 
 ـمييا  عالميا  لتعجيل جوود التيين  20، طملق مئيس يينيا المبادمة ما تحالن من 2019وفا طيلول/سـبتمبم 

ــامدة ، طملق موئل األمم المتحدة البمنا2020ما تغيم المناخ. وفا عام  مت المائد ”انوضا مســـــــــتومنات قـــــــ
 ل ائدة فدماأل المنامق الحضمية،، ورلك دعما  للمبادمة.

ــتان، حلص الدعم المتحدة األمم موئل وقدم - 72 ــعبية،  الديمدمامية ةو  وجموومية الدمم،  وجزم بايســـــــ  ال ـــــــ
 التيين  قـــندوق من بالمناخ المتعلق التمويل تعبئة  فا وموزامبيق ومنغوليا، وم و ، ومدغ ـــدم، نام، وفييت
 األســـاســـية الويايل  فا اةســـتثمام  خ ل من  القـــمود علص  الضـــعي ة  الحضـــمية المجتمعات  قدمة بناأل  طجل من

 فا اةنبعاثات  منخ ضــــــة حضــــــمية  اســــــتماتيجيات وضــــــا المتحدة األمم موئل دعم ،2020 عام وفا. للتيين
  ويولومبيا، ومواندا، طفميديا،  وجنوو ال ــــــــــعبية،  الديمدمامية  ةو وجموومية وبنغ ديا، والبمازيل، حندونيســــــــــيا،

 المتحدة األمم موئل وعمل. للمناخ المماعية للتنمية  التخميممجال   فا مدينة 30ليا تســــــــــتم ــــــــــد بوا  والوند
 مجال فا اةســتثمام تعزيزمن طجل   المدن فا المناخ تغيم  ميافحة  طن ــمة لتمويل الديادات  تحالن ما طيضــا  
ــتومنات فا المناخ ــمية  المســ  العمبية والمملية واليويت يوميا جموومية من حيوما  موألن 100 وتدميو الب ــ

 .المدن فا المناخ تغيم ما التيين تدابيم تمبيق علص آسيا  مق جنوو فا نموا   البلدان وطقل السعودية

، طملق 2021المناخ الر  سيعدد فا عام وفا حمام التحضيم لمؤتمم األمم المتحدة المعنا بتغيم  - 73
موئل األمم المتحدة طداة للتخميم ب ـــــــأن تعزيز المســـــــايمات المحددة ومنيا  من خ ل ايجماألات الحضـــــــمية 

ــمياأل ــتماك ما تحالن من ال ــ ــاأل  ،ل 1) المتعلدة بالمناخ. ويرة األداة، التا تم تمويميا باة ــ توجه الدول األعضــ
مموحوا فا التزاماتوا الومنية المتعلدة بالمناخ، من خ ل حدمال المســـتومنات الب ـــمية فا ب ـــأن يي ية زيادة 

 حعداد وتن ير المسايمات المحددة ومنيا.
 

 ودايا ا ضاال والشباب  

 Youth as“ )القـومالا للسـ م يعوامل  ال ـباو، ن ـم موئل األمم المتحدة دماسـة ”2018فا عام  - 74

Agents of Peace: Somalia ــتمية طجمتوا األمم المتحدة والبنك الدولا ــة قممية م ــــــــ ل، ويا طول دماســــــــ
ــمية ل2015)  2250تمبق مبادج قمام مجلس األمن  ــباو والخمة الحضــــــــ ــتند التدميم حلص تدميم ”ال ــــــــ . واســــــــ

لويات ســبل يســو العيا والحويمة وال ضــاأل العام، ما لتحديد طو  2016الجديدة“، ويو تدميم قــدم فا عام 
التمييز علص  ــباو المســتومنات الع ــوائية و/طو البلدان التا ت ــود نزاعات، وال ــباو من المثليات والمثليين  

 ومزدوجا الميل الجنسا ومغايم  الووية الجنسانية، وال ابات.

__________ 

يان من بين ال ــــــــــــــمياأل بمنامت األمم المتحـدة اينـمائا، واتـ اقـية األمم المتحـدة ايمامية ب ــــــــــــــأن تغيم المـناخ، وبمنامت األمم المتحـدة  ل1) 
، وفميق قيادة المدن األمبعين المعنا بالمناخ، والويالة األلمانية للتعاون الدولا، وائت ن التحوةت الحضمية، ARUPللبيئة، وبمنامت 

، 21ماية البيئة فا ليبميا، والعود العالما لمؤســاأل البلديات من طجل المناخ والماقة، و ــبية ســياســات الماقة المتجددة للدمن  وويالة ح
، ولجـنة البيـئة والغـاـبات وتغيم المـناخ فا حثيوبـيا، و ــــــــــــــمايـة Go Green for Climateوالمعوـد العـالما للنمو األخضــــــــــــــم، ومـبادمة 

 وجامعة جنوو الدانممك، و بية الحيومات المحلية من طجل اةستدامة.المسايمات المحددة ومنيا ، 

https://undocs.org/ar/S/RES/2250(2015)
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مدن  ميز الجاما لموامد ال باو لي مل خمس، وسدا موئل األمم المتحدة بمنامت الم2019وفا عام   - 75
، ب ن ــــاأل  ــــبية من األماين الحضــــمية 2003حضــــافية فا القــــومال. ويتعلق البمنامت، الر  طن ــــ  فا عام 

ــد  ــودان، ما ح ــــــ ــومال وجنوو الســــــ ــمال يينيا والقــــــ ــود نزاعات فا  ــــــ ا منة والخ قة، فا المدن التا ت ــــــ
ــابات بالموامات فا مجاةت البناأل وتينولوجيا   ـــاو. وفا القـــومال، يزود البمنامت  500 000 ــباو وال ـ ال ـ

المعلومات واةتقــــــاةت وميادة األعمال من طجل حيجاد ســــــبل عيا قابلة ل ســــــتممام. وخ ل الجائحة، طعاد 
موئل األمم المتحدة تحديد الغمض من البمنامت لييون بمثابة محوم للتدابيم المامئة المتخرة بديادة ال ـــــــــــــباو 

محمة  70من  فا المســـتومنات الع ـــوائية، حيث تم من خ ل يرة التدابيم تمييو طيثم 19-يوفيد  لمواجوة
 مليون ممة. 1,5لغسل اليدين وتدديم المعلومات، مما طدى حلص زيادة عدد ممات غسل األيد  بنحو 

 
 كبار السن وا شخاص ةوو ادلاوة  

 علص تؤثم قضـــــــــايا ،2023-2020  لل تمة اةســـــــــتماتيجية  خمته حمام  فا المتحدة، األمم موئل حدد - 76
النووض   فا المنألمات وط مك  قماعات، لعدة  ام    موضوعا  يا باعتبام   السن ويبام  ايعاقة  رو   األ خاص
ــنينالم ئمة ل المدنبتويئة  ــاملة لمســــــ ــلة المتحدة األمم موئل وعدد. للجميا  وال ــــــ ــلســــــ  طفمقة  اجتماعات من  ســــــ
 المعوقين، تميين  ومنألمة للمي وفين، العالما واةتحاد اينسـان  حدوق م وضـية ما ماكباة ـت  نوألمت  الخبماأل،
 فا الســـــن يبام  حدمال وتيســـــيم  ايعاقة قضـــــايا طيمية حبماز لزيادة طخمى،  وجوات لل ـــــمياأل، العامة والجمعية
 العـالما اةتحـاد ما ت ـايم مـريمة المتحـدة األمم موئـل وقا ،2020 عـام وفا. الحضــــــــــــــم  التخميم عمليـات
  و ــــــــــــــميـاؤة، المتحـدة األمم موئـل ين ـريـا التا البمامت فا ايعـاقـة لـرو  اةجتمـاعا ايدمـال لزيـادة للمي وفين
 .فيوا وم اميتوم حليوا وقولوم حميانية وزيادة

  
 المالجظات والتوصيات  - سادسا  

الت مية المساتدامة  تتسا  الخضة من بين ل اصار التعجيل يي لقد العمل من أجل تجقيق أهداف   - 77
. وتشااااكل  يادة التعاون يي م ظومة ا م  المتجدة يي هةا المجال أمرا الجداااارية الجديدة بةهمية جاساااامة

مشاااااااااجعا  وال سااااااااايما إورار مجلس الر سااااااااااء الت ايةيين يي م ظومة ا م  المتجدة المع ي بالت سااااااااايق 
ومن . 2019ة للى  ضاق الم ظومة يي أيار/مايو  لالسااااااتراتيجية المتعلقة بالت مية الجداااااارية المسااااااتدام

المك  أيداااا االلتراف بالدور المجور  الة  ت دي  الجكومات المجلية يي الت مية المساااتدامة  كما يتدااا  
  التي كان لكا أثر 19-من التدابير االسااااااتث ائية التي اتخةتكا الم اضق الجداااااارية لمواجكة جائجة كوييد

والجكومات مدلوة إلى مدااااالاة جكودها لت اية الخضة الجداااارية الجديدة   كبير بوج  خاص للى المدن.
ودل  المجاالت الرئيسااية ةات ا ولوية  من وبيل البيا ات والتجليل  والسااياسااات المتكاملة  وب اء القدرات  

و ظرًا  ن الجكود المشااااااتركة   والشااااااراكات الشاااااااملة للجميع  وال ساااااايما مع الجكومات الوض ية والمجلية.
لمبةولة للى جميع مسااتويات الجكومة داارورية لتجقيق التوسااع الجداار  المسااتدا   يشن  يادة مشاااركة ا

ويلت   موئاال ا م  المتجاادة باادل   الجكومااات المجليااة وادوليميااة يي ت ايااة الخضااة أمر يجظى بااالترجيااب.
الجدااارية الوض ية  الجكود التي تبةلكا البلدان لت اية الخضة  مع التركي  بصااااة خاصاااة للى الساااياساااات  

والجوار بين الجكومات الوض ية والمجلية  وب اء القدرات يي مجال التخضيض الجدر   والش ون االوتصادية 
 والمالية الجدرية.
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والعمل الة  تقو  ب  الدول ا لداااااااء لدل  تع ي  موئل ا م  المتجدة هو جكد مودااااااع تقدير   - 78
الة  ي شااج جمعية موئل ا م  المتجدة والمجلس  73/239ساايما من خالل اتخاة ورار الجمعية العامة   وال

بلادا يي الادورة ا ولى لجمعياة موئال ا م  المتجادة وادرة تلاة الكيئاة  124وواد أظكرت مشااااااااااركاة   الت اياة .
وتبين من   تويير التوجي  االساااااتراتيجي وال كوس بالساااااياساااااة الجدااااارية العالمية.الجكومية الدولية للى  

الدورات الثالث ا ولى للمجلس أن الدول ا لدااء تمارس روابة أكبر للى موئل ا م  المتجدة  بما يشامل 
المديرة وباددااية إلى ادصاالجات الم ساساية التي وايقت لليكا    ا مور المتعلقة بخضض العمل والمي ا يات.

الت ايةية  يقد أسااك  هيكل الجوكمة المع   يي كاالة  يادة الثقة يي موئل ا م  المتجدة وتع ي  الشاااايية 
وباالتمااد الخضاة االساااااااااتراتيجياة لموئال ا م  المتجادة للاترة  والمسااااااااااءلاة والاعاالياة والكاااءة يي ألماالا .

وئال ا م  المتجادة بشاااااااااكال م كجي مع   واامات جمعياة موئال ا م  المتجادة بمواءماة لمال م2020-2023
أهداف القداااء للى الاقر  والتجول االوتصاااد   والعمل الم اخي  والسااال  وا من  وهي أهداف مشااتركة 

والخضة االساتراتيجية ا خيرة تجعل أيداا لمل موئل ا م  المتجدة أكثر أهمية وت يد  .2030من خضة لا   
الكيا ات ا خرى يي م ظومة ا م  المتجدة والدول ا لداااء والجكات من سااكولة الوصااول إلي  من جا ب  

 الااللة المجلية وغير الجكومية.
ومن ا مور المشااااجعة المشاااااركة ال شااااضة للجان ادوليمية وغيرها من كيا ات ا م  المتجدة يي  - 79

وخضض العمل     المتجدة.وداايا التوساع الجدار  المساتدا  يي إضار الكيكل ادوليمي ال اشاج لم ظومة ا م
ادوليمية لت اية الخضة الجدارية الجديدة  والتجالاات المع ية بمساائل الت مية الجدارية المساتدامة  ومراك  
المعرية التي تشامل ا دوات التشاخيصاية الجدارية والم تديات الو ارية ادوليمية المع ية بادساكان والت مية 

لكاا لموئال ا م  المتجادة تعمي  مرالااة الت مياة الجدااااااااارياة الجدااااااااارياة  هي آلياات يعاالاة يمكن من خال
ويوصاااااى بةن تواصااااال .  المساااااتدامة للى الصاااااعيد الوض ي  وةلة بتقدي  إرشاااااادات ت ايةية مالئمة إوليمياً 

م ظومة ا م  المتجدة والكيا ات ادوليمية والدول ا لداااااااااء دل  تلة ا ليات من أجل تجقيق  تائ  للى 
  ضاق واسع.

  2018ماليين دوالر الة  ورثت  يي لا     5,5ود  ججت المديرة الت ايةية يي ساادا العج  البال   و  - 80
ياي جين ظلت المخصصات المرصودة   ولكن الودع المالي لموئل ا م  المتجدة ال ي ال يشكل مصدر ولق.

المخصااااصااااة ثابتة للجايظة العامة لمشاااااريع موئل ا م  المتجدة للتعاون التق ي الممولة من المساااااهمات  
مليون دوالر  يشن مخصاااااصاااااات تضوير أدوات البر ام  وخدمات  االساااااتشاااااارية يي مجال  200ل د مبل   

الساياساات ودل  تضوير البرام  الممولة من خالل التمويل المرصاود لاغراس العامة ود ا خادات إلى أول 
ساااسااي تجديات أما  موئل ا م  ويضرح االختالل بين التمويل المخصااص والتمويل ا   ماليين دوالر. 4من 

ومن شاااةن ةلة  ج با إلى ج ب مع لد  وجود أموال  المتجدة يي ساااعي  لمواصااالة تع ي  هيكل  الت ظيمي.
ع الدول   للعمل الت ظيمي ا ساااااسااااي  أن يقوس ودرة البر ام  للى ت اية خضت  االسااااتراتيجية. ولةا ُتشااااجل

غير مخصاصاة  يي الجكود التي يبةلكا موئل ا م  المتجدة ا لدااء للى ادساكا  ماليًا  ال سايما بةموال  
 لتجاي  التعاون بشةن المسائل الجدرية للى  ضاق م ظومة ا م  المتجدة.

ومن المسااائل المتصاالة بالتمويل مسااةلة االسااتخدا  الاعال للموارد ا ساااسااية لتعبئة االسااتثمارات  - 81
ويمثل   يي الكياكل ا ساسية الجدرية والخدمات ا ساسية.  العامة والخاصة واالستثمارات الوض ية والدولية

م بر االسااتثمار يي المدن الة  ايتُت  للى أساااس تجريبي يي الدورة العاشاارة للم تدى الجداار  العالمي  
والاة  يربض بين المساااااااااتثمرين من القضااو الخااص وجكوماات المادن الم ااساااااااااباة  ابتكاارًا مجمودًا يي هاةا 

 داء مدلوة إلى استخدام  للى الصعيد الوض ي وللى صعيد المدن.الصدد  والدول ا ل

https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
https://undocs.org/ar/A/RES/73/239
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مشااارة  ودرة  13  000وود أظكرت الدورة العاشاارة للم تدى الجداار  العالمي  التي اجتةبت  جو  - 82
تلة الكيئة غير التشاااااااااريعية للى إتاجة الارص للجكومات الوض ية  ودوائر ا لمال التجارية الخاصاااااااااة  

والمك يين  والم ظمات الشعبية  وممثلي ا وساض ا كاديمية من أجل التعل  وال كوس   والجكومات المجلية 
وتبرهن ادجراءات المعل ة يي أبوظبي للى الت ا  مختلف الجكات   بادمكا ات المتاجة لمجموو المساتايدين.

مع التقدير كل  وُيالَجظ  .2030الااللة بت اية الخضة الجداارية الجديدة وتجقيق البعد الجداار  لخضة لا  
من استداية جكومة ادمارات العربية المتجدة للدورة  والعرس الة  ودمت  جكومة بول دا الستداية الدورة 

 .2022الجادية لشرة يي لا  
 


