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*
البند  8من جدول األعمال المؤقت

تنفيذ الق اررات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم
المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

حالة تنفيذ الق اررات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة التابعة لبرنامج
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورتها األولى
تقرير المديرة التنفيذية
أولا-

مقدمة
 - 1يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن حالة تنفيذ أربعة من الق اررات الخمسة التي اعتمدتها جمعية موئل األمم
المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (جمعية موئل األمم المتحدة) في دورتها األولى والمقرر
الذي اعتمدته الجمعية في تلك الدورة األولى المعقودة في نيروبي في الفترة من  27إلى  31أيار/مايو ،2019
وهي:
القرار  -2/1بشأن المبادئ التوجيهية على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المدن والمستوطنات
( أ)
البشرية األكثر أماناً؛
(ب) القرار  3/1بشأن تعزيز بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة واألبعاد الحضرية
لخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
(ج) القرار  4/1بشأن تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية (موئل األمم المتحدة) من أجل دعم إيجاد مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود
ومستدامة؛
( د)
المستدامة؛

القرار  - 5/1بشأن تعزيز الروابط الحضرية الريفية من أجل الحضرنة والمستوطنات البشرية

(ه) المقرر  3/1بشأن ترتيبات االنتقال إلى هيكل إداري جديد لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية (موئل األمم المتحدة).
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ثانيا-

القرار  -2/1بشأأأأأأأأ أ المبأاد التوجيهيأة على نطأا منوومأة األمم المتحأدة بشأأأأأأأأ أ
والمستوطنات البشرية األكثر أمان ا

المأد

 - 2عقد برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة) ،بالتعاون مع مدينة مدريد ،اجتماع
خبراء عالمي بشأن تطوير مرصد األمان الحضري يومي  29و 30تشرين األول/أكتوبر  ،2020استعرض فيه
المشاركون مؤشرات األمان القائمة التي تطبقها الحكومات المحلية ،لكي يستَرشد بها في وضع أداة نموذجية لرصد
األمان الحضري من أجل دعم األنشطة القطرية وعملية استعراض األقران.
 - 3وحتى اآلن مثلت المكسيك وجنوب أفريقيا البلدين اللذين شرعا في المشاركة مع موئل األمم المتحدة في
استعراض السياسات البلدية الحالية في مدن رائدة بهدف توسيع نطاق األنشطة داخل البلدين .وسيعمم موئل األمم
المتحدة دراسة استقصائية إلكترونية على الدول األعضاء لجمع المزيد من المعلومات في هذا المسعى .ويتقدم موئل
األمم المتحدة في إعداد مقترح تمويل للحصول على الدعم من خارج الميزانية من صندوق األمم المتحدة االستئماني
لألمن البشري من أجل دعم العملية في العام .2021
 - 4وفي إطار الجهود المبذولة لزيادة الوعي في البلدان بالممارسات المبتكرة ودراسات الحالة التي تسهم في
ابتداء من اليوم الدولي للسالم ،في
مؤشرات األمان ،نفذ أول تحد سنوي للمدن األكثر أماناً واستمر لمدة  40يوماً،
ً

 21أيلول/سبتمبر ،إلى  31تشرين األول/أكتوبر  ،2020وجمع أكثر من  40شريكاً في الشبكة العالمية للمدن
األكثر أماناً من خالل عدة مناسبات للحلقات الدراسية الشبكية ،على الصعد القطري واإلقليمي والعالمي .ومن
المتوقع أن يزيد هذا الحدث السنوي من الوعي بتنفيذ الممارسات المبتكرة كجزء من تنفيذ المبادئ التوجيهية على
نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المدن والمستوطنات البشرية األكثر أماناً.
 - 5وسيطلع المجلس التنفيذي على مشروع اختصاصات آلية استعراض األقران القطرية للنظر فيه واتخاذ القرار
بشأنه .وتستند اختصاصات آلية عملية االستعراض إلى تجربة موئل األمم المتحدة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية
الدولية بشأن التخطيط الحضري واإلقليمي ،فضالً عن آليات االستعراض المماثلة في منظومة األمم المتحدة،
والعمليات الحكومية الدولية على الصعيد اإلقليمي .وسيجري أيضاً تقاسم ورقة معلومات أساسية عن هذه اآلليات،
إلى جانب مشروع االختصاصات .وتشجَّع الدول األعضاء على تقديم الدعم المالي لتنفيذ المبادئ التوجيهية على

نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المدن والمستوطنات البشرية األكثر أماناً ،التي ق ِّدمت بشأنها إلى المجلس
التنفيذي مذكرة مفاهيمية للفترة  ،2023-2020بالنسبة لألنشطة العالمية واألنشطة القطرية على حد سواء
(.)HSP/EB.2020/13/Add.2

ثالثا-

القرار  3/1بش تعزيز بناء القدرات من أجل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة واألبعاد الحضرية
لخطة التنمية المستدامة لعام 2030
 - 6وافق المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام  2020التي عقدت في الفترة من  27إلى  29تشرين
األول/أكتوبر  2020على استراتيجية بناء القدرات من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة
( .)HSP/EB.2020/13/Add.1وأبلغت الدول األعضاء بمشروع خطة التنفيذ للعلم.

ألف-

بناء القدرات لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ورصدها واإلبالغ عنها
 - 7وضعت الصيغة النهائية للدليل المصور للخطة الحضرية الجديدة الذي صدر في كانون الثاني/يناير
 . 2021ويمثل الدليل أداة عالمية لبناء القدرات أعدتها وحدة تنمية القدرات والتدريب لجميع أصحاب المصلحة في
المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم .ويحلل الدليل المضمون والمقترحات للخطة الحضرية الجديدة وأوجه
تآزرها مع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المستهدفة ،ويثريها بمراجع فعلية ،ورسوم توضيحية بصرية ،وأمثلة من
جميع أنحاء العالم ،ويتضمن مقترحات عملية التخاذ اإلجراءات.
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 - 8ولتحسين تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ورصدها واإلبالغ عنها ،من خالل مشروع بعنوان ”التعاون األقاليمي
لتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة“ ،الممول من حساب األمم المتحدة للتنمية ،أجريت سلسلة من المشاورات مع اللجان
االقتصادية اإلقليمية لتقييم االحتياجات في مجال بناء القدرات على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

 - 9ومن أجل دعم قائمة خدمات موئل األمم المتحدة ،وضعت وحدة تنمية القدرات والتدريب كتيب ًا إرشادياً لدعم
المدن التي ترغب في بناء نظم للمساءلة التشاركية لسياساتها .ويصف الكتيب المنهجيات بطريقة تربوية ويشير إلى
الممارسات الحميدة التي وضعتها المدن المشاركة في مشروع ”نظم المساءلة للقياس والرصد واإلبالغ بشأن سياسات
المدن المستدامة في أمريكا الالتينية“ في الب ارزيل وبيرو ودولة بوليفيا المتعددة القوميات .وسيصدر الكتيب خالل
الربع األول من عام .2021

باء-

البتكار وبناء القدرات في المجالت الرقمية
وتقيم الوثيقة النهج والمنتجات الحالية
 - 10وضعت وحدة تنمية القدرات والتدريب استراتيجية داخلية للتعلم الرقميِّ .
التي تم تطويرها في جميع أقسام موئل األمم المتحدة ،وتحدد الشركاء المحتملين والحلول الممكنة ،وتقدم خريطة
طريق للتعجيل بالتحول الرقمي ألنشطة بناء القدرات والتعلم التي ينفذها موئل األمم المتحدة.
 - 11وصدر الجزء األول من ”دورة التعلم السريع“ التجريبية عبر اإلنترنت (األبعاد األساسية للخطة الحضرية
الجديدة) ،استناداً إلى الدليل المصور للخطة الحضرية الجديدة ،في  5تشرين األول/أكتوبر  .2020وتمهد دورة
التدريب الذاتي للتعلم السريع عبر اإلنترنت ،التي طورت داخلياً ،إلنتاج أنواع جديدة من خدمات التعلم الرقمي تتشر
بواسطة نظام مركزي إلدارة التعلم.

جيم-

َّ
المقدم إلى مراكز التميز اإلقليمية
الدعم
 - 12تمت الموافقة على المشروع المعنون ”مركز التميز المعني باإلسكان لبلدان االتحاد االقتصادي والنقدي
لغرب أفريقيا“ وبدأ في النصف الثاني من عام  .2020ويدعم المركز البلدان الثمانية في االتحاد االقتصادي والنقدي
لغرب أفريقيا ،وهي بنن ،وبوركينا فاسو ،وتوغو ،والسنغال ،وغينيا-بيساو ،وكوت ديفوار ،ومالي ،والنيجر .ومن
خالل هذا المشروع ،يدعم موئل األمم المتحدة جامعتي واغادوغو وداكار ،اللتين كلفهما االتحاد االقتصادي والنقدي
لغرب أفريقيا ،بتمويل من البنك الدولي ،بوضع نظام قوي ومتوائم لجمع البيانات والمؤشرات ،وإعداد تقارير وطنية
عن اإلسكان ،وتقديم دورات تدريبية لالختصاصيين في المجاالت الحضرية .وسينفذ المشروع الحالي على مدى
ثالث سنوات.

 - 13ويقدم الدعم المستمر إلى المركز الدولي للتدريب الحضري (هونغشنَ -غن ،مقاطعة غانغوون ،جمهورية
كوريا) .وخالل الفترة المشمولة بالتقرير ،نظم المركز وموئل األمم المتحدة حلقة عمل لبناء القدرات بشأن موضوع
”الصحة العامة واالستجابة العامة لجائحة كوفيد ،“19-وذلك لصالح سلطات الصحة العامة في منغوليا ،وقدما
دورة تدريبية دولية عبر اإلنترنت بشأن اإلدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية ،بما في ذلك أثر مرض فيروس
كورونا (كوفيد .)19-وحضر حلقة العمل والدورة أكاديميون واختصاصيون كبار في المجاالت الحضرية من تسعة
بلدان ،منها إندونيسيا ،والب ارزيل ،وبنغالديش ،وسري النكا ،والفلبين ،وفييت نام ،ومنغوليا ،ونيبال ،والهند وأشار
التقييم الذي أجراه المشاركون بعد التدريب إلى ارتياحهم للتدريب بنسبة  90في المائة وإحساسهم بأهميته بنسبة 90
في المائة.

دال-

برامج بناء القدرات المعززة والمنسقة
 - 14لتعزيز النهج المؤسسي الذي يتبعه موئل األمم المتحدة في بناء القدرات ،يقوم فرع تطوير البرامج حالياً
بوضع عنصر لبناء القدرات للبرامج الرئيسية.
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 - 15وانطالقاً من روح تحقيق األثر على نطاق واسع في عقد العمل الحالي ،أطلق موئل األمم المتحدة في اآلونة
األخيرة مبادرته الرئيسية للمدن التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (مدن التنمية المستدامة) .وتستند مبادرة
مدن التنمية المستدامة إلى ثالثة عناصر :التخطيط القائم على البيانات واألدلة؛ وتعزيز النظم المحلية والقدرة على
تنفيذ التنمية الحضرية المستدامة؛ والتمويل المستدام من أجل تحقيق األثر .ولكل مجال تتناوله المبادرة ،ستتضمن
األدوات المتاحة لبناء القدرات أدوات للتشخيص عبر اإلنترنت وأدوات التدريب ومجتمعات التعلم عبر اإلنترنت.
ويجري بذل الجهود لحشد الموارد من أجل المبادرة.

هاء-

َّ
المعززة
الشراكات
 - 16استجابة للقيود التي سببتها جائحة كوفيدَّ ،19-
عدل موئل األمم المتحدة شكل النسخة العاشرة من ”أكاديمية
المأوى“ ،التي تدعمها شركة أركاديس ،فحولها إلى دورة تدريبية تقدم بالوسائل اإللكترونية على مدى أسبوع واحد،
ونظمت في الفترة من  19إلى  22تشرين األول/أكتوبر  .2020وشارك في البرنامج ممثلون كبار من 11مدينة
في تسعة بلدان.
 - 17وتقام شراكة مع كلية موظفي منظومة األمم المتحدة لتقديم دورة تدريبية لموظفي موئل األمم المتحدة بشأن
إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة وآلية التحليل القطري المشتركة .وستقدم الدورة ألكثر من
 100موظف خالل الربع الثاني أو الثالث من عام .2021

رابعا-

القرار  4/1بشأأأأأأأ أ تحقية المسأأأأأأأأأاواة بين الجنسأأأأأأأأأين عن طرية عمأل برنامج األمم المتحأدة
للمسأتوطنات البشأرية من أجل دعم إيجاد مد ومسأتوطنات بشأرية شأاملة للجمي وممنة وقادرة
على الصمود ومستدامة
 - 18تمشياً مع الشرط الوارد في القرار  4/1بتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين ووضع السياسات والبرامج لدعم
الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،أجريت استعراضات مستمرة للمشاريع من خالل
لجان استعراض المشاريع لضمان تناول االعتبارات الجنسانية وغيرها من اعتبارات اإلدماج االجتماعي في جميع
مشاريع موئل األمم المتحدة وبرامجه باستخدام العالمات ذات الصلة .وفي الفترة من آب/أغسطس  2020إلى
كانون الثاني/يناير  ،2021جرى استعراض  20وثيقة من وثائق المشاريع و 10مذكرات مفاهيمية ،مما أدى إلى
تحسينات ملحوظة في قضايا اإلدماج االجتماعي.

 - 19وفي  7كانون األول/ديسمبر  ،2020نظم موئل األمم المتحدة حدثاً افتراضياً في إطار حملة الستة عشر
يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني .وكان من بين الحضور شركاء لموئل األمم المتحدة ،بما في ذلك قادة
من السلطات المحلية وممثلون عن المنظمات النسائية الشعبية والمجتمع المدني .وتضمنت نتائج ذلك االجتماع
صياغة مبادئ توجيهية بشأن المدن الشاملة للجميع واألكثر أماناً للنساء والفتيات .وشارك أعضاء الفريق االستشاري
المعني بالقضايا الجنسانية التابع لموئل األمم المتحدة أيضاً في هذا الحدث واستعرضوا التقدم المحرز في تعميم
مراعاة المنظور الجنساني داخل البرنامج.
 - 20وقد قام موئل األمم المتحدة بتجديد نظام مراكز تنسيق قضايا المساواة بين الجنسين في تشرين الثاني/نوفمبر
 .2020ويشمل النظام الجديد الرواد األربعة لمجاالت التغيير الواردة في الخطة االستراتيجية للفترة .2023-2020
وستتولى مراكز التنسيق هذه المسؤولية عن رصد التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في البرامج
واألنشطة التي ينفذها موئل األمم المتحدة واإلبالغ عنه.

 - 21ويجري تنفيذ المراحل النهائية من استعراض وتحديث سياسة وخطة موئل األمم المتحدة لتحقيق المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة في مجال التنمية الحضرية والمستوطنات البشرية للفترة  ،2019-2014باإلضافة إلى خطة
عمل المساواة بين الجنسين للفترة  .2019-2014وسترشد النسخة المنقحة من السياسة والخطة مشاركة موئل األمم
المتحدة في القضايا الجنسانية وفقاً للخطة االستراتيجية الجديدة للفترة  ،2023-2020وستكفل أن تجسد جميع
4

HSP/EB.2021/6

أنشطة الموئل وتعزز توافق اآلراء العالمي بشأن اإلدماج والمساواة وعدم التمييز .وفي تموز/يوليه  ،2020صدر
التكليف بتقييم العمل في موئل األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خالل الفترة ،2019-2014

وهو أيضاً في المراحل النهائية لإلنجاز.

 - 22وفي إطار خطة العمل على نطاق منظومة األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،سيصدر
موئل األمم المتحدة في شباط/فبراير  2021تقري اًر عن التقدم المحرز في تعميم مراعاة المنظور الجنساني لعام
 . 2020وسيبرز التقرير التقدم المحرز في عمل موئل األمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

خامسا -القرار  -5/1بش
المستدامة

تعزيز الروابط الحضرية الريفية من أجل الحضرنة والمستوطنات البشرية

 - 23في إطار تنفيذ مشروع حساب األمم المتحدة للتنمية ،نظم موئل األمم المتحدة بنجاح أربع حلقات عمل،
معز اًز بها معارف أكثر من  150خبي اًر :دورة في الكاميرون في  28آب/أغسطس 2020؛ ودورة تدريبية عبر
اإلنترنت لوالية النيجر في نيجيريا ،ولزنجبار في جمهورية تنزانيا المتحدة ،في  3تشرين األول/أكتوبر 2020؛ ودورة
إلكترونية للكاميرون وغينيا في  16كانون األول/ديسمبر 2020؛ ودورة في زنجبار ،جمهورية تنزانيا المتحدة ،في
 29كانون األول/ديسمبر  .2020وتمكنت حلقات العمل من دعم البلدان المشاركة في تنفيذ مشروع الروابط
الحضرية-الريفية عن طريق دمج التدابير ذات الصلة المتخذة للتصدي لكوفيد .19-وأنجز بنجاح في موزامبيق
المشروع بشأن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة من خالل التنمية العمرانية المتكاملة وأنهي في  31تشرين األول/أكتوبر
.2020

 - 24وبالتعاون مع الشركاء ،شارك موئل األمم المتحدة في تنظيم حدثين :الجمعية الحضرية  -الريفية ،مع
الجامعة التقنية في برلين ،يومي  25و 26أيلول/سبتمبر 2020؛ والشراكات المستدامة والقادرة على الصمود
 ،2020وهو حدث نظم يومي  26و 27تشرين الثاني/نوفمبر  ،2020بالتعاون مع و ازرة التعليم والبحث االتحادية
األلمانية ،وشركة شتات الند بلوس والشركاء؛ وشارك في إطالق برنامج مبادرة المدن الصديقة للبيئة التابعة لمنظمة
األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،وذلك في  18أيلول/سبتمبر  2020خالل الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة.
 - 25وفيما يتعلق بالشراكات والدعوة ،بدأت منظمة األغذية والزراعة أيضاً التعاون مع موئل األمم المتحدة لتنفيذ

برنامج عمل المدن الصديقة للبيئة .ويشارك موئل األمم المتحدة في مناقشات لحفز تبادل الخبرات وتقاسم المعارف
وإعالء أصوات حكومات المدن في المنتديات الدولية مثل مؤتمر قمة نظام األغذية.

 - 26وتشمل المواد التقنية التي أصدرت ووزعت العدد الثاني من الرسالة اإلخبارية عن الروابط الحضرية-الريفية،
وفعاليات الروابط الحضرية-الريفية في الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي ،وتقارير المنتدى الدولي األول
المعني بالروابط الحضرية-الريفية .وتشمل المنشورات القادمة الخالصة الثانية عن الروابط الحضرية-الريفية ،وورقة
عمل عن تعزيز الروابط الحضرية-الريفية استناداً إلى نهج محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها وذات صلة ومحددة
المدة ( ،)SMARTواإلصدار الثالث من الرسالة اإلخبارية للروابط الحضرية-الريفية ،والدليل المواضيعي عن النظم
المستدامة لألغذية والتغذية في التسلسل الحضري الريفي المتصل ،وتقرير تجميعي من سلسلة الحلقات الدراسية
الشبكية ،وعرض موجز ثان عن المبادئ التوجيهية للروابط الحضرية-الريفية وكوفيد 19-ويتاح الدليل المواضيعي
عن إدماج الروابط الحضرية الريفية في السياسات الحضرية الوطنية اآلن باللغتين العربية والفرنسية .وفيما يتعلق
بتنمية القدرات ،ستستحدث منابر إلكترونية لدورة التعلم اإللكتروني عن الروابط الحضرية-الريفية وسيطلق مستودع
مجموعة األدوات قريباً.
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سادسا -المقرر  3/1بش ترتيبات النتقال إلى هيكل إداري جديد لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات
البشرية (موئل األمم المتحدة)
 - 27وفي دورة المجلس التنفيذي الثانية لعام  ،2020التي عقدت في الفترة من  27إلى  29تشرين األول/أكتوبر
 ،2020أوصى المجلس ،في مقرره  ،6/2020بأن يستأنف الفريق العامل المخصص المعني بوضع سياسة إلشراك
أصحاب المصلحة عمله حالما يتسنى عقد االجتماعات من جديد بالحضور الشخصي .وفي أعقاب هذه التوصية،
أيد مكتب المجلس التنفيذي ،في اجتماعه المعقود في  11كانون الثاني/يناير  ،2021تنظيم الرؤساء المشاركين
للفريق العامل المخصص الجتماع عبر اإلنترنت من أجل مناقشة المسائل التنظيمية في  21شباط/فبراير .2021
 - 28وفي إطار التحضير للمناقشات مع الدول األعضاء ،أجرى موئل األمم المتحدة دراسة استقصائية للموظفين
بشأن إشراك أصحاب المصلحة في أيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبر  2020من أجل جمع المعلومات عن حالة
تفاعل موئل األمم المتحدة مع الشركاء ولتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين .وأكدت نتائج الدراسة االستقصائية
التعاون الوثيق الذي يقيمه موئل األمم المتحدة مع كيانات األمم المتحدة األخرى ،وفقاً إلصالحات األمم المتحدة،
بما في ذلك نهج ”توحيد األداء“ ،وأبرزت شراكاته القوية مع الحكومات المحلية والوطنية واإلقليمية من أجل إنجاز
البعد الحضري لخطة التنمية المستدامة لعام  .2030وفي سياق تحديد الشركاء الجدد ،أكد المجيبون على االستقصاء

أهمية السمات المرغوبة للشركاء ،وهي مواءمة الواليات ،والحكم الرشيد ،والخبرة ،والتأثير في مجال التنمية الحضرية.
ومن ناحية أخرى ،يتفاعل الشركاء مع موئل األمم المتحدة أساساً ألنه منظمة من منظمات األمم المتحدة ،وبسبب
معارفه وخبراته في المسائل الحضرية وشبكة شركائه الواسعة .وشملت التوصيات الرئيسية بشأن تحسين إشراك
أصحاب المصلحة تحسين عمليات النظم من أجل زيادة كفاءة االنخراط في الشراكات والحشد المشترك للموارد مع
الش ركاء .وستناقش نتائج الدراسة االستقصائية في حلقات عمل داخلية وخارجية بشأن إشراك أصحاب المصلحة،
وسيسترشد بها كتيب أصحاب المصلحة الذي ستوضع صيغته النهائية في عام  .2021وستساعد التوصيات أيض ًا
على تحسين إجراءات التشغيل الموحدة الواردة في دليل عمليات موئل األمم المتحدة ،وغيره من األدوات والنظم التي
تدعم الشراكات الفعالة وإشراك أصحاب المصلحة.
 - 29وفي عام  2020أيضاً ،أسهمت مبادرة الفريق االستشاري ألصحاب المصلحة التابعة لموئل األمم المتحدة
في مشاورات أفرقة الخبراء بشأن المنشور المتعلق بالمدن واألوبئة العالمية المستقبلية ،وفي مناقشات المجلس
التنفيذي بصفته مراقبا .ومن خالل الحملة الحضرية العالمية ،واصل موئل األمم المتحدة حشد أصحاب المصلحة
لتنظيم تجمعات المفكرين الحضريين بشأن قضايا التنمية الحضرية المستدامة ذات الصلة ،وال سيما أثر كوفيد19-
على المدن والمجتمعات المحلية.
 - 30وتشمل المبادرات التي يجري تنفيذها إنشاء بوابة إلكترونية تبين تفاعل موئل األمم المتحدة مع الشركاء في
مناطق ومجاالت مواضيعية مختلفة توخياً للشفافية واعترافاً بإسهامات الشركاء في تحقيق البعد الحضري لخطة عام
.2030
_____________
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