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إخالء مسؤولية

المواد المعروضة في هذا المنشور ال تعبر عن رأي األمانة العامة 
لهيئة األمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي مقاطعة أو إقليم 

أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها أو حدودها أو حدود تتعلق 
بنظامها االقتصادي أو درجة تطورها. 

يجوز إعادة استخدام المواد المذكورة دون إذن، بشرط اإلشارة 
إلى المصدر. 

اآلراء الواردة في هذا المنشور ال تعكس بالضرورة آراء برنامج 
األمم المتحدة للمستوطنات البشرية واألمم المتحدة والدول 

األعضاء فيها.

صور الغالف © موئل األمم المتحدة

التصميم: فايزة حامد
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ي عرفان عل
ي الدول العربية الممثل اإلقليمي ف

موئل األمم المتحدة

ي تحظى بتخطيط وإدارة وتمويل جيد تستطيع أن تكافح تحديات مثل 
المدن ال�ت

ها من التحديات العالمية اُلملحة، مما  الفقر وعدم المساواة وتغ�ي المناخ وغ�ي
ن نوعية الحياة للجميع “يؤدي إىل تحس�ي

“

1. مقدمة

ي المنطقة  تواجه المدن والمناطق الحضرية ف
العربية معدالت غير مسبوقة من النمو 
ي األنشطة االجتماعية  ي وتركيز ف السكان

واالقتصادية ومعدالت متزايدة من المخاطر 
ى  البيئية ونقاط الضعف االجتماعية. عالوة عل

ذلك، أدت األزمة اإلنسانية متعددة األوجه 
واالضطرابات المدنية والصراعات واالضطرابات 

ى  ي العديد من بلدان المنطقة إل السياسية ف
تدمير هائل لبنية اإلسكان والبنية التحتية، مع 

انتشار انتهاكات حقوق السكن واألراضي 
ي واسع  ى التدفق السكان والممتلكات باإلضافة إل

النطاق من مختلف المناطق وحاالت النزوح 
ى خارجها.  ي داخل الحدود وإل الجماع

ي 26 مليون إنسان قسرًا )الجئون  نزح حوال
ي العراق وليبيا  ونازحون(، بشكل رئيسي ف
ا واليمن بسبب النزاعات  والسودان وسوري
والتهديدات البيئية. كما أصبح انتشار 

ا  ي المنطقة العربية مظهًرا واضًح العشوائيات ف
ي كثير من  ي المدن. وف لعدم المساواة ف

الحاالت، تتميز المستوطنات غير الرسمية 
ي  ا ف بً ى مادية متدنية الجودة، تكون غال ببن

ي المناطق المركزية،  مواقع خطرة أو غير آمنة ف
ى  ي تفتقر إل ي المناطق الحضرية الت ي ضواح أو ف
ي  ا ما يعان بً الخدمات الحضرية األساسية. وغال
ا من الحرمان  فقراء الحضر وأكثر الفئات ضعًف
ى أرض  ا ما يستقرون عل بً المضاعف؛ ألنهم غال

ى انعدام أمن  لتنمية، مما يؤدي إل غير مناسبة ل
الحيازة وزيادة التعرض لعمليات اإلخالء.

ى ذلك، كشفت جائحة كورونا عن أوجه  عالوة عل
عدم مساواة عميقة، وأظهرت أن معالجة 

ي المناطق الحضرية،  الفيروس أكثر صعوبة ف
ى الرعاية الصحية الجيدة غير  حيث الوصول إل
ئ، واإلسكان غير كاٍف، والمياه والصرف  متكاف

الصحي مفقودان، والوظائف غير مستقرة. لقد 
ى اآلن، العبء األكبر من  تحملت المدن، حت
الوباء، ومن المرجح أن تكون العواقب طويلة 

األمد. 

ا لموجز السياسات الصادر عن األمين العام  وفًق
ى  لألمم المتحدة بعنوان “أثر كوفيد19- عل

المنطقة العربية”، من المتوقع تقلص 
ى 5,7%  اقتصادات بعض البلدان بنسبة تصل إل
ي تشهد  مع تقلص اقتصادات بعض الدول الت

ى %13، مما يمثل خسارة  نزاعات بنسبة تصل إل
ي. إجمالية قدرها 152 مليار دوالر أمريك

م  وسط كل هذه التحديات، ال تزال المدن تُقدِّ
ي وإعادة البناء  فرصة للخروج من الوضع الحال

بشكل أفضل، من خالل توظيف السياسات 
المناسبة واألطر الداعمة والحوكمة، حيث 
ار المدمرة  ى من اآلث يمكن للمدن أن تتعاف

ي المستدام والشامل  ى التعاف للكوارث وتعود إل
واألخضر. يمكن للمدن جيدة التخطيط واإلدارة 
والتمويل أن تكافح الفقر وعدم المساواة وتغير 
المناخ وغيرها من التحديات العالمية الملحة، 

ى تحسين نوعية الحياة للجميع.  مما يؤدي إل
ي تحقيق  ا ف نا المضي قدًم حيث ال يمكن ل

أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 إال 
من خالل التحضر المستدام.

ي عام 2020، اعتمد مكتب موئل األمم  ف
ي الدول العربية خطته  المتحدة اإلقليمي ف

االستراتيجية اإلقليمية )2020-2023( كخارطة 
طريق لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة 

ي المنطقة العربية. تقدم االستراتيجية رؤية  ف
ا الحضرية أهمية  متكاملة لمعالجة أكثر القضاي
ي المنطقة، بما يتماشى مع األولويات واألهداف  ف
ى المستوى العالمي واإلقليمي  االستراتيجية عل

التعاون الوثيق مع الحكومات  والُقطري، وب
ذ هذه  والمنظمات اإلقليمية الرئيسية. ستُنفَّ
التنسيق مع المنسقين  ًضا ب االستراتيجية أي
ا من األمم المتحدة واألفرقة  يًّ المقيمين محل

القطرية لألمم المتحدة.
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3. ملخص إقليمي

المشاريع الجديدة

ي 2020 مشاريع جديدة ف

ون دولر ي ل الي 61.2 م م إج  ب

توفر الخطة االستراتيجية اإلقليمية للدول العربية أداة رئيسية لمواجهة أكثر التحديات الحضرية 
ي المنطقة، وتضمن التنفيذ الناجح للخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة 2023-2020،  ا ف إلحاًح

ى المستويين اإلقليمي والُقطري،  ي والمعياري عل عن طريق: تعظيم التفاعل بين العمل التشغيل
ى  أثير طويل األجل عل واالستفادة من التغيير عبر مجاالت التغيير األربعة المترابطة؛ بهدف إحداث ت

التحضر المستدام.

التوسع الحضري المستدام   يسعى موئل األمم المتحدة للنهوض ب
لتنمية والحد من الفقر ونشر السالم، بطريقة تعود  كمحرك ل
ي  ى أهداف التنمية المستدامة وتسرع تنفيذها ف الفوائد عل ب

ا مع الهدف الشامل للخطة  المنطقة العربية. وتماشيً
التوسع  االستراتيجية لموئل األمم المتحدة وهو: »النهوض ب

لتنمية والسالم، لتحسين الظروف  الحضري المستدام كمحرك ل
المعيشية للجميع بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة«، 

وضعت الخطة االستراتيجية اإلقليمية للدول العربية )2020-
2023( لعرض األولويات االستراتيجية ومجاالت التركيز ووضع 

خارطة الطريق لتحقيق األهداف األربعة المتكاملة والمتالزمة أو 
ي المنطقة العربية. »مجاالت التغيير« ف
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بلدان الصراع / ما بعد الصراع

تركيز عاٍل من الالجئين / النازحين / المهاجرين

أقل البلدان نمًوا

المكتب اإلقليمي

التواجد الُقطري
ي  ا لتقديم المشورة ف ي الدول العربية تفويًضا رسميًّ يمتلك مكتب موئل األمم المتحدة اإلقليمي ف

ي جميع أنحاء المنطقة  ي وبناء القدرات لثمانية عشر دولة ف مجال السياسات والتعاون التقن
ي: الجزائر، البحرين، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين،  العربية، وه
ا، السودان، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن. لدى المكتب  عمان، قطر، السعودية، سوري

ا عاماًل. ا قطريًّ ي 16 دولة و13 مكتبً ا مشاريع ف يًّ اإلقليمي حال

ي وجزر القمر ضمن نطاق عمل  يا والصومال وجيبوت تان تقع كل من موري
مكتب موئل األمم المتحدة اإلقليمي ألفريقيا.
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نسان واالندماج االجتماعي 4. تعزيز مبدأ حقوق االإ

ى حقوق اإلنسان، وهو ما  ى نهج قائم عل ي يقوم بها موئل األمم المتحدة إل تستند جميع األعمال الت
ي المقام األول. ى استهداف األفراد المهمشين ومن هم أبعد ما يكون عن الركب ف يضمن ويركز عل

دعم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية
ي الخطة االستراتيجية 2023-2020،  ي كمسألة شاملة ف من خالل تعميم مراعاة منظور النوع االجتماع
ى جعل البيئات الحضرية آمنة، مع  ي المكتب اإلقليمي للدول العربية عل يعمل موئل األمم المتحدة ف

ي خطط  ي بيئاتهن. حيث يدعم الموئل مبدأ السالمة ف ى تمكين جميع النساء والفتيات ف العمل عل
ي، كما يهتم بأمور التنقل  لنوع االجتماع ا ل ي تعطي اهتماًم التنمية الحضرية، والبرامج المحلية الت
ا، وذلك من خالل عقد الشراكات  الشامل وشبكات النقل، واألماكن العامة اآلمنة والمجدية اقتصاديًّ

مع الحكومات المحلية والوطنية، والمجموعات النسائية والجهات الفاعلة المجتمعية األخرى.

ي الفوارق بين  ي وإجراء تحليالت تراع النوع االجتماع يجمع موئل األمم المتحدة البيانات الخاصة ب
ى تجربة التنميط الحضري،  ناًء عل الجنسين تتناول أدوار الرجال والنساء واحتياجاتهم وتطلعاتهم. ب

ي يقودها  ى األدلة الت ومن خالل المشاورات المجتمعية، تغذي البيانات التدخالت القائمة عل
ى االحتياجات. ي التدخالت القائمة عل ي تنتج ف المجتمع والت

ي سياقات النزاع وما بعد النزاع، يضمن موئل األمم المتحدة »إعادة البناء بشكل أفضل« من خالل  ف
ي.  ي وتنفيذ البنية التحتية المراعية للمنظور الجنسان النوع االجتماع تحديد الحساسيات الخاصة ب

ى ذلك، يعالج عمل موئل األمم المتحدة انتهاكات حقوق اإلسكان واألراضي والممتلكات،  عالوة عل
ي بحقوق السكن واألرض والملكية المتساوية بين مجتمعات النازحين والالجئين  ي الوع ويبن

ى تحسين وصول المرأة  ي إل الضعيفة. يسعى موئل األمم المتحدة، من خالل عمله المعياري والتشغيل
ي حالة األزمات و / أو ما بعد الصراع. ي استقرار المجتمعات ف ى األرض كمساهم رئيسي ف إل

سكان  جلسات توعية بحقوق الإ
ي والممتلكات للنساء، 

والأرا�ض
العراق 2020 @ موئل الأمم 
المتحدة

 الأطفال والشباب
ك�ب  والأشخاص الأ

سنًّا

عاقة نسانالنوعالإ حقوق الإ
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ي سطور
5. 2020 �ض
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االستجابة اإلقليمية
برنامج اإلقليمي, »دعم االستجابة  ي إطار ال ف
ي المناطق الحضرية  لجائحة كوفيد19- ف

ي المنطقة العربية”, بتمويل من  المحرومة ف
مؤسسة الوليد لإلنسانية، يدعم موئل األمم 

المتحدة استجابة البلدان العربية لوباء 
كوفيد19- من خالل تدخالت مستهدفة قصيرة 
ي قطاع المأوى وقطاعات  ى متوسطة المدى ف إل

ى أكثر المناطق  ي تركز عل المياه الت
ى  ي أمثلة عل أت والمجتمعات المحرومة. فيما ي
ي البلدان  برنامج ف ي إطار ال األعمال المنفذة ف

المستهدفة:

السودان

عدد 2400 أسرة  ـ يوفر موئل األمم المتحدة ملجأً ل
ي الخرطوم، للحد من االكتظاظ  ضعيفة ف

ي  وتخفيف انتشار الفيروس ف
ى توفير  المجتمع، باإلضافة إل
ى 25000  اإلمدادات األساسية إل

ي المستوطنات العشوائية  شخص ف
المستهدفة. كما تشارك 
مجموعات المتطوعين 

والمنظمات غير الحكومية 
ي  المحلية ويتم تمكينها من تول
زمام المبادرة وتوسيع نطاقها بالشراكة مع 

الجهات الراعية من القطاع الخاص، مما يؤدي 
ى تعزيز القدرات المحلية لالستجابة لألزمة  إل

الصحية

فلسطين

برنامج إدارة النفايات الصلبة وجمعها،  يدعم ال
فضاًل عن تطهير األماكن العامة الرئيسية 
وتركيب وحدات الصرف الصحي والنظافة 

ي منطقة  المادية للحد من انتقال الفيروس ف
ي  بيت لحم، ويستهدف 60 ألف شخص، بما ف
ي 3 مخيمات لالجئين. ذلك 20 ألف شخص ف

سوريا

يجري تركيب محطات غسيل بدون استخدام 
ئ  ي األسواق المزدحمة والمالج اليدين ف

ى إصالح وصالت  لنازحين، باإلضافة إل الجماعية ل
ي السكنية  المنازل إلعادة توصيل المبان
بشبكات المياه، وتعزيز تدابير تخفيف 

ي المناطق المكتظة بالسكان من  االكتظاظ ف
خالل توفير معدات التعقيم وحاويات 

لنفايات. ل

العراق

ى إمدادات  ي زيادة الوصول إل برنامج ف يساهم ال
مياه الشرب من خالل تركيب / تحسين 
ي المستوطنات  ثانوية ف شبكات المياه ال
ي من نقص الخدمات  ي تعان الحضرية الت

ى ذلك، يجري  والمتأثرة بالصراع. باإلضافة إل
تطوير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة 
ي  ي وحدات الصحة العامة والمدارس ف العامة ف
ي من نقص  ي تعان المستوطنات الحضرية الت

الخدمات والمتأثرة بالحرب. 

ي  استجابة الحتياجات اإلسكان للمناطق الت
برنامج تأهيل 60 منزاًل  دمرتها الحرب، يعيد ال

ى احتياجات المياه والصرف  مع التركيز عل
ب موئل األمم  ي صيف عام 2020، ركَّ الصحي. ف
المتحدة سبع مقطورات متنقلة لغسل األيدي 

ي خمس مدن متأثرة  ي األسواق المزدحمة ف ف
ـ  الوباء، من خالل صندوق الطوارئ الخاص ب ب

كوفيد19- لالستجابة السريعة.  

تونس

برنامج مراكز التوجيه والدعم  يدعم ال
ي مدن تونس وسوسة وصفاقس(  ي )ف االجتماع
المسؤولة عن استضافة المشردين وخدمة 
المساعدة الطبية العاجلة )خدمة الدعم 

ي حاالت الطوارئ( لتوفير المأوى  ي ف االجتماع
ى مرافق النظافة األساسية والخدمات  والوصول إل
َم ما يقرب من 800  االجتماعية والنفسية. ُدعِّ
رِيَت أعمال تجديد خفيفة  شخص بال مأوى وأُْج

للسماح للمراكز باستضافة المزيد من 
األشخاص الذين ال مأوى لهم أثناء ممارسة 

ي، والسماح بالحجر الصحي  التباعد االجتماع
ي. كما زوَّد موئل األمم المتحدة  والعزل الذات

ي بتونس بمركبة مخصصة  مركز الدعم االجتماع
ى تزويد  لفرق اإلغاثة المتنقلة، باإلضافة إل

ا.  المراكز بمعدات الحماية من فيروس كورون
برنامج ويوفر الدعم السياسي  كما يناصر ال

ي السكن للجميع وسط تفشي  لتأمين الحق ف
ي  ى عمليات اإلخالء القسري الت كوفيد19- ردًّا عل
أبلغت عنها منظمة )خدمة المساعدة الطبية 

العاجلة/samu( )وزارة الشؤون االجتماعية( 
 Médecins du« والمنظمة غير الحكومية

ي  Monde Belgique«، وقد ساهمت التدخالت ف
فرض الوقف االختياري لعمليات اإلخالء 

والسماح بتأجيل مدفوعات الرهن العقاري من 
ي االعتبار خطط  خالل وضع استراتيجيات تضع ف

الطوارئ لتجنب التحديات االقتصادية 
ألصحاب العقارات والبنوك.

يوفر موئل الأمم 
المتحدة ملجأً لـعدد 
2400 أرسة ضعيفة 

ي الخرطوم، للحد من 
�ض

الكتظاظ وتخفيف 
ي المجتمع

وس �ض انتشار الف�ي
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كما تضمنت أنشطة موئل األمم المتحدة 
حمالت توعية واسعة النطاق بشأن تدابير 

ي األماكن العامة  ي أجريت ف السالمة والحماية الت
ي اليمن  ومخيمات المشردين والالجئين ف

ي  ا وفلسطين وخارج المخيمات ف والعراق وسوري
ى عدد من الندوات عبر  العراق، باإلضافة إل
اإلنترنت. ونُظِّمت حوارات عبر اإلنترنت 

أثير كوفيد19-  لتسهيل تبادل المعرفة حول ت
ى المدن والمناطق الحضرية واستكشاف آثار  عل

ي. وشمل ذلك  ى التخطيط المستقبل الوباء عل
سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت مع العديد 
من الشركاء اإلقليميين بهدف تبادل المعرفة 
والخبرات المحلية والتعلم من األقران وإلقاء 

ى االستجابة الفورية والمتوسطة  الضوء عل
ي المنطقة العربية. المدى للمدن ف

أنشطة االستجابة 
القطرية

العراق

وضع موئل األمم المتحدة مبادئ توجيهية 
اللغتين اإلنجليزية والعربية بشأن التعامل مع  ب
ي البناء والمواقع الميدانية  مخاطر كوفيد19- ف

وأثناء أنشطة الحشد المجتمعي، لتوجيه 
المقاولين المحليين والشركاء المنفذين 

وموظفي موئل األمم المتحدة حول أفضل السبل 
للتخفيف من مخاطر السالمة أثناء الوباء.

اليمن

التعاون مع مؤسسة  قام موئل األمم المتحدة، ب
لتنمية، بتدريب مجموعة من  طيبة ل

ي بكوفيد19- بين  المتطوعين لزيادة الوع
يرا واألمراض  النازحين، وذلك لمنع انتشار الكول
ي تنقلها المياه، وكذلك للتخفيف  األخرى الت

من مخاطر كوفيد19- طوال فترة تنفيذ 
ى ذلك، قدمت كل مجموعة  ناًء عل المشروع. وب

معلومات حول كوفيد19- وأعراضه ووسائل 
ي بمحافظة  ي مخيم العليل ى النازحين ف انتقاله إل
الحديدة. استفاد 6600 نازح من خالل الحملة 
وُوزِّعت مجموعات أدوات النظافة )مجموعات 
ى 3000 مستفيد من المشروع  كوفيد19-( عل
ي القطبة والهيمة. وبعض المناطق المجاورة ف

الكويت

ع موئل األمم المتحدة معدات الحماية  وزَّ
الشخصية لكل من العاملين في الخطوط األمامية 

واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة، بالتعاون مع 
الهالل األحمر الكويتي. باإلضافة إلى ذلك، تُستخَدم 
مواد التوعية وحمالت وسائل التواصل االجتماعي 

لرفع مستوى الوعي العام حول وسائل مكافحة الوباء.

مصر

يُنتَج 15,552 م3 / يوم من مياه الشرب في األقصر 
باستخدام تقنية ترشيح ضفة النهر المطبقة، التي 
تخدم أكثر من 110,000 من السكان الضعفاء 

لضمان توفير المياه النظيفة. ومن المتوقع أيًضا أنه 
سيُساَعد ما يقرب من 180,000 مواطن إضافي في 

أوائل عام 2021 في محافظتي أسيوط وسوهاج، 

حملة تعزيز النظافة الخاصة 
وس كوفيد19- )لوحات  بف�ي

الشوارع(، أكتوبر 2020 @ موئل 
الأمم المتحدة

11 لمحة عامة على 2020 | 



باإلضافة إلى تمكين 5000 نسمة من إمكانية 
الوصول إلى الصرف الصحي المحسن في محافظة 

دمياط.

لبنان

م موئل األمم المتحدة وأنتج وركَّب أولى  صمَّ
المحطات العامة لغسل اليدين في لبنان. تشكل 

المحطات التي ُوضعت في بعض أكثر المجتمعات 
الحضرية اكتظاظًا بالسكان والضعفاء في محافظتي 
بيروت وجبل لبنان خط دفاع رئيسي ضد انتشار 

كوفيد19- في األحياء. باإلضافة إلى ذلك، نشر 
المشروع التوعية بأهمية استخدام المياه والصرف 

الصحي المناسب في الحد من مخاطر الوباء 
والتعرض له، بعقد جلسات توعية تستهدف الفئات 
المستضعفة من اللبنانيين والالجئين والمهاجرين 

المقيمين في مناطق حضرية محددة في لبنان. 
بالتوازي مع ما سبق، تلقى حوالي 4500 من سكان 

بيروت، من الالجئين السوريين والفلسطينيين 
واللبنانيين الضعفاء، مجموعة النظافة بما في ذلك 
تعليمات حول كيفية االستخدام الصحيح لزيادة 

الحماية ضد الفيروس. 

باإلضافة إلى ذلك، قام موئل األمم المتحدة بصياغة 
ونشر تقرير التقييم السريع التحادات البلديات 
حول كوفيد19-، وقُيِّم 34 اتحاد بلدية وخمس 

بلديات فردية تغطي ٪52 من جميع البلديات في 
لبنان.

ساعد التقرير في تحديد التحديات التي تواجه 
السلطات المحلية في االستجابة للوباء وتحديد 

الدعم األكثر أهمية، والتوصية بتدابير التخفيف من 
المخاطر سواء الحالية والحيوية أو تلك التي تكون 

على المدى الطويل. تشمل التحديات التي ُحدِّدت 
من منظور المياه والصرف الصحي: نقص المياه 

النظيفة في األحياء الحضرية المحرومة، والمعالجة 
غير الصحيحة لمياه الصرف الصحي، والنفايات 

الطبية الصلبة. كما تشمل التحديات األخرى: عدم 
فعالية نشر وإيصال التوجيهات على المستوى 

الوطني والمستوى المحلي، واالفتقار إلى إجراءات 
واضحة بشأن التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها 

ضد كوفيد19- على مستوى المجتمع.

يسهم موئل األمم المتحدة بنشاط في استجابة األمم 
المتحدة الواسع على المستوى القطري من خالل 

دعم جهود الحكومة الوطنية لالستجابة لآلثار 
االجتماعية واالقتصادية لفيروس كوفيد 19-. وفَّر 
موئل األمم المتحدة في العديد من البلدان مثل 

المملكة العربية السعودية واألردن وفلسطين دعمه 
لوضع خطة استجابة لفريق األمم المتحدة الُقطري 

لدعم جهود الحكومة في معالجة االنتعاش االجتماعي 
واالقتصادي على المدى القصير والمتوسط.

فلسطين

أُْجرَِي تقييم سريع بهدف تقديم دعم أفضل 
للسلطات المحلية من خالل جمع البيانات إلدخالها 

في عملية صنع القرار والسياسات، وذلك في إطار 
مشروع »الوصول إلى التخطيط المناسب وحقوق 

األرض في المنطقة »ج«، من الضفة الغربية، 
فلسطين« المنفذ بالشراكة مع لجنة تسوية األراضي 

والمياه )LWSC( وبتمويل من االتحاد األوروبي. 
كان التحليل مفيًدا في إعداد خطة التعافي للجنة 

تسوية األراضي والمياه لالستجابة لتأثيرات 
كوفيد19-. تحلل الخطة تداعيات ومخاطر الوباء 

وتطرح طرقًا للتعافي تركز على ضمان نجاح اللجنة في 
تحقيق هدفها االستراتيجي المتمثل في استكمال 
مسح األراضي في أراضي الضفة الغربية بحلول عام 

2023 من خالل دمج الجوانب االجتماعية 
واالقتصادية المتعلقة بتسوية األراضي وتسجيلها. بما 

في ذلك االستجابة للنوع االجتماعي وحقوق 
المستخدم والتركيز على الفئات األكثر تهميًشا. 

نُشرت الخطة كممارسة جيدة من قبل شبكة أدوات 
األراضي العالمية في إطار جهود »ضمان الحيازة 

ووباء كوفيد19-«. عالوة على ذلك، دعم موئل األمم 
المتحدة في فلسطين خطة استمرارية األعمال لوزارة 
الحكم المحلي من خالل تحديد إجراءات االستجابة 
المستدامة التفصيلية لضمان استمرارية عمل وزارة 

الحكم المحلي في دعم وتوفير التوجيه والوسائل 
المالية للسلطات المحلية وتمكينها من مواصلة 

تقديم خدمات حيوية لمواطنيها.

ي ذلك: 
ي العديد من البلدان، بما �ض

�ض
البحرين، والعراق، والأردن، والمملكة 

 ، ض العربية السعودية، ولبنان، وفلسط�ي
واليمن، والكويت، وتونس، دعم موئل 

الأمم المتحدة وضع خطة استجابة 
لفريق الأمم المتحدة الُقطري لدعم جهود 

ي معالجة القضايا الجتماعية 
الحكومة �ض

والقتصادية عىل المدى القص�ي إل المتوسط.
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ي البلدان العربية
شكل ١ : استجابة موئل الأمم المتحدة لجائحة كوفيد - ١٩ �ض
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أبرز النتائج في إطار الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة

2023- 2020 

2020 في سطور

الحد من عدم المساواة 
المكانية والفقر في 
المجتمعات عبر 
السلسلة الحضرية 

الريفية

تعزيز الزدهار 
ك للمدن  المش�ت

والمناطق

تعزيز العمل المناخي 
ية ض البيئة الح�ض وتحس�ي

منع الأزمات 
ية والستجابة  الح�ض

لها استجابة فاعلة
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مجال التغيير 1
الحد من عدم المساواة المكانية والفقر في 

المجتمعات عبر السلسلة الحضرية 
الريفية

ي  ى تسخير خبرته ف يعمل موئل األمم المتحدة عل
مجال الخدمات األساسية واإلسكان وترقية األحياء 

الفقيرة واألراضي والتنقل الحضري واألماكن 
ي الحد من عدم المساواة  العامة، مما يساهم ف

ى  ي المنطقة العربية. عل المكانية والفقر ف
المستوى اإلقليمي، أطلق موئل األمم المتحدة 
ي إقليمي بعنوان “نحو مدن  برنامج تعاون تقن

ي الدورة  عربية بدون مستوطنات غير رسمية” ف
ي أبو ظبي،  العاشرة للمنتدى الحضري العالمي ف
اإلمارات العربية المتحدة، بالشراكة مع البنك 
ى دراسة  برنامج عل لتنمية. يعتمد ال ي ل اإلسالم

ي  إقليمية تحلل حالة المناطق العشوائية ف
مختلف البلدان العربية وتحدد العناصر الشاملة 

ي  ي النهج التشارك ي يجب دمجها ف الرئيسية الت
ى  ى مستوى المدينة، مع التركيز عل الجديد عل

الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئية. كما 
ي تنظيم سلسلة من  شارك موئل األمم المتحدة ف
ورش العمل لدعم الجهود المبذولة نحو “أماكن 
ي الدول  عامة آمنة وشاملة يسهل الوصول إليها ف

العربية” التي حضرتها مجموعة واسعة من 
أصحاب المصلحة والشركاء بهدف تحقيق فهم 

ي وتحديد التحديات من منظور  أفضل للوضع الحال
ي لألماكن العامة، وتوفير األدوات  إقليمي ومحل
العملية والممارسات الجيدة لتحسين إمكانية 
ى  الوصول والسالمة وشمولية األماكن العامة عل

مستوى المدينة.

فلسطين
ى دعم الجهود  عمل موئل األمم المتحدة عل

المبذولة لتحقيق التخطيط الحضري المستدام 
والشامل والطويل األمد والرؤية االستراتيجية من 
ي  خالل وضع ثالث خطط بين المدن والمناطق ف

ي الضفة الغربية لتعزيز الروابط  أكبر المحافظات ف
ا  الحضرية الريفية، وتوحيد 25 مخططًا محليًّ

وعدد 2 مخطط لمجموعة من التجمعات 
ي المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة  الفلسطينية ف
ى ذلك،  ي الضفة الغربية. عالوة عل اإلسرائيلية ف

ى دعم عمليات تسوية األراضي  تركزت الجهود عل
ي المنطقة “ج”، الضفة  ألكثر من 70000 دونم ف
الغربية لتعزيز أمن الحيازة، خاصة ألكثر الفئات 

ي ذلك النساء والبدو والرعاة. ولدعم  تهميًشا، بما ف
الجهود المبذولة لتحقيق الخدمات األساسية 

الحضرية المستدامة. واصل موئل األمم المتحدة 
ي  ى النهوض بالتخطيط، الذي يراع العمل عل

ى العنف  ي ويدعم القضاء عل المنظور الجنسان
ي الضفة الغربية وقطاع غزة عن  ضد المرأة، ف

ي يقودها المجتمع  طريق تعزيز المبادرات الت
ي وأنشطة التوعية بأهمية األماكن العامة  المحل

ي ذلك تخطيط وتنفيذ  اآلمنة والشاملة، بما ف
ي  وإدارة عمليات التدخل ألربعة أماكن عامة ف

المنطقة “ج” من الضفة الغربية.

مصر
 يدعم موئل األمم المتحدة وزارة اإلسكان 

والمرافق والمجتمعات العمرانية إلطالق أول 
ي مصر. تمثل  استراتيجية وطنية لإلسكان ف

هذه االستراتيجية رؤية موحدة ومتكاملة توجه 
ى مدى العشرين  بشكل فعال قطاع اإلسكان عل
سنة القادمة، مع االعتراف بأن الدور األساسي 
ي نفس  للحكومة هو التنظيم والتمكين. وف

السياق، يدعم البرنامج صندوق تطوير المناطق 
برنامج اإلقليمي  العشوائية )ISDF( لقيادة ال

“نحو مدن عربية بال مستوطنات عشوائية” 
المناطق غير اآلمنة  وتحويل نهجه من االرتقاء ب

ا  ي أوسع نطاقً ى نهج تشارك أو غير المخططة إل
لتطوير المدن. يربط النهج الجديد كالًّ من 

ي المدينة  مناطق التنمية الصعبة والمحتملة ف
ي واالقتصادي وفرص  لتوفير التماسك االجتماع
التمويل المبتكرة لمشاريع التطوير الحضري. 
ي عام 2021 للتحضير  سيُختبَر النهج الجديد ف
ي. كما  ى المستوى الوطن لعملية التحديث عل

يواصل موئل األمم المتحدة مشاركته مع 
ي تطوير  ي ف حكومة مصر لتقديم الدعم الفن
خطط حضرية استراتيجية شاملة وتشاركية. 

ي عام 2020، طور موئل األمم المتحدة  ف
المخطط الرئيسي االستراتيجي لمدينة شرم 
الشيخ والمخطط الرئيسي لحي الرويسات 

ي نسيج المدينة. طُوِّرت هذه الخطط  ودمجه ف
باعتماد نهج التنمية البيئية / المجتمعية 
ي جنوب  لتعزيز حدود االستدامة الحضرية ف
برنامج خطة  ى ذلك، طور ال سيناء.  عالوة عل
هيكل وحوكمة المدينة، واإلطار المؤسسي 

ي،  ى مسطح مائ لمدينة رأس الحكمة المطلة عل
ي 300,000  ي من المقرر أن تستضيف حوال الت

ى 3,000,000 سائح  مقيم دائم باإلضافة إل
ا. سنويًّ

ث موئل األمم المتحدة  ى ذلك، حدَّ باإلضافة إل
التعاون مع الحكومة المصرية المخطط  ب

الحضري االستراتيجي لمركز البداري، باإلضافة 
ى 18 قرية ومدينتين صغيرتين، باستخدام  إل
التعلُّم من برنامج المدن الصغيرة. يهدف 

ى الحد  ى مستوى المركز إل تقديم التخطيط عل
من عدم المساواة المكانية والفقر وتعزيز 

الروابط الحضرية / الريفية ودورات التنمية.

ًضا  ي عام 2020، أنتج موئل األمم المتحدة أي ف
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ي القاهرة. هذا  دراسة تقييمية لألماكن العامة ف
ى نحو دعم محافظة  التقييم هو الخطوة األول

القاهرة باستراتيجية شاملة إلدارة األماكن 
العامة. ستعزز الخطة األداء الحضري ونوعية 

الحياة لسكان القاهرة، من خالل الترويج 
ي يسهل  للمساحات العامة الخضراء اآلمنة الت

الوصول إليها والمفتوحة للجميع.

ى مشاريع  كما يعمل موئل األمم المتحدة عل
ي محافظات  تجريبية إلعادة توزيع األراضي ف
القليوبية- قها، وقنا، ودمياط. تدعم هذه 

المشاريع جهود الحكومة إلدارة النمو الحضري 
ى األراضي الزراعية  بشكل مستدام، والحفاظ عل

ى التوسع غير  والسيطرة عل
الرسمي. قدم موئل األمم المتحدة 

ي والتوصيات  الدعم التقن
المتعلقة بالسياسات فيما يتعلق 

ي يغطيها  ا الت بمختلف القضاي
ي  ا، بما ف يًّ قانون البناء المعدل حال

ي مناطق  ذلك إدارة األراضي ف
ي إلعادة  التوسع واإلطار القانون

نا”، يطبق  توزيع األراضي. من خالل مشروع “حيِّ
ي، الذي يجمع  موئل األمم المتحدة نهجه الثالث
بين التخطيط والتصميم الحضريين، والتمويل 
العام والتنمية االقتصادية، وصنع السياسات 

واإلصالح التشريعي. 

يعمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية مع محافظة القليوبية لتشكيل الوحدة 

ى المستوى  ى إلعادة توزيع األراضي عل األول
ي، وهو تقدم نحو إضفاء الطابع المؤسسي  المحل

ي السياق المصري. يُجرَّب  ى المنهجية ف عل
ي قنا ودمياط،  ي محافظت النهج المتكامل ف

وتُصاغ توصيات السياسة لإلصالحات القانونية 
ى الدروس المستفادة من  ناًء عل والمؤسسية ب

المشروع.

تستمر الجهود المبذولة لتعزيز إمكانية 
ي القاهرة الكبرى من خالل التخطيط  الوصول ف
لنقل المستدام من خالل مشروعين  المحسن ل

ي المخصص  رئيسيين، وهما: الممر الغرب
لباصات التردد السريع، ونظام مسارات 

ي وسط القاهرة. الدراجات ف

ي لوزارة  يقدم موئل األمم المتحدة الدعم الفن
ي  اإلسكان إلنهاء مستندات مناقصة الممر الغرب
ى  بحلول الربع األول من عام 2021، مع العمل عل
ي  ي الوزارة ف تعزيز قدرات وحدة إدارة المشروع ف

نفس الوقت.

ي عملية  دخل مشروع مسارات الدراجات ف
ي الوقت  ي. ف ي ومحل المناقصة لتأمين راٍع دول

ا تنفيذ مشروع إعادة تطوير  يًّ نفسه، يجري حال
لوسط المدينة من خالل وزارة اإلسكان، ونتيجة 

للدعم من قبل برنامج األمم المتحدة 

ي تم  للمستوطنات البشرية، فإن الرؤية الت
ي إنشاء محطة لتوفير الدراجات  التوصل إليها ه

ي آن واحد. وتنظيم مسار لركوب الدراجات ف

ى المشاريع المذكورة أعاله، تواصل  باإلضافة إل
مصر الترويج لشوارع آمنة متكاملة خارج 

العاصمة. وكان أحدث تدخل بهذا الخصوص هو 
بر بدمياط، حيث يعيد  ي منطقة رأس ال العمل ف
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية 

تصميم أحد شوارعها الرئيسية كطريق مخصص 
ذ  للمشاة وركوب الدراجات. من المقرر أن يُنفَّ

ي عام 2021 من خالل التمويل المقدم لميزانية  ف
المحافظة. كذلك تدعم الحافظة المخصصة 

لنقل  ي مجال التخطيط ل لنقل أعمال الحكومة ف ل
ي المدن، مثل وضع خطة  المستدام ف

ي مدينة  ي النقل ف استراتيجية تدعم التحول ف
ي مصر، واعتماد سياسات نقل  شرم الشيخ ف
ي  ا ف ًق مستدامة تقدمية لم تكن مدرجة مسب

التخطيط االستراتيجي.

العراق
ي  دعم موئل األمم المتحدة جهود التعاف

واالستقرار للخدمات األساسية والبنية التحتية 
من خالل إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه 

ي مدن أربيل ودهوك  والصرف الصحي والنظافة ف
وسوميل والموصل وسنجار وهيت ويثرب. 

ونتيجة لهذه المشاريع، جرى إمداد 1763 أسرة 
المياه العادية والنظيفة. كما قاد موئل األمم  ب
المتحدة عملية إعادة تصميم وإعادة تأهيل 

ي غرب الموصل من  متنزه اليرموك )67000 م2( ف
ي وتعزيز  أجل تعزيز الرياضة والتفاعل االجتماع

ي مدينة  ي ف الهوية المدنية والتعبير الثقاف
تأثرت بشدة وتضررت من جراء النزاع. وأعقب 
ي مجال البستنة لثالثين  ذلك دورة تدريبية ف
ي الفئة  أمرأه عاطلة عن العمل ومن النساء ف

متناهية الضعف، إلجراء أعمال الزراعة والصيانة 
الالزمة لتخضير الحديقة وضمان استدامتها 

ى المدى الطويل. يُنشأ مكانان آخران متعددا  عل
ي هيت ويثرب. األغراض ف

ا  سوري

دعم موئل األمم المتحدة استعادة الخدمات 
والمرافق األساسية )إعادة تأهيل البنية التحتية 

المتضررة، وشبكات المياه والصرف الصحي، 
وإدارة النفايات الصلبة، والخدمات المساحية( 

ى المناطق المكتظة بالسكان  مع التركيز عل
ي  تلبية احتياجات المجتمع ذات األولوية ف ل

ي  ي إطار تشارك ي طُوِّرت ف خطط العمل البلدية الت
ي المجتمع. مع ممثل

ي مدينة دير الزور، عمل موئل األمم المتحدة  ف
ى إعادة تأهيل طريق “حسن الطه” بطول  عل

ث   موئل الأمم المتحدة  “حدَّ
بالتعاون مع الحكومة 
ية  الم�ية الخطة الح�ض
اتيجية لمركز بداري  الس�ت
ي ذلك 18 قرية 

بما �ض
ض باستخدام  ت�ي ض صغ�ي ومدينت�ي
ة.” لم من برنامج المدن الصغ�ي التعَّ
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تقريبي 1500 م، وترميم محطة ميكروباص 
الطاقة الشمسية. وتركيب إنارة تعمل ب

ي حلب، أعاد موئل األمم المتحدة تأهيل الطرق  ف
ثالثية ومحطة ميكروباص مدمرة  ثانوية وال ال

ي  عززت االتصال بين الريف والحضر، وساهمت ف
ى إعادة  استعادة ديناميات التنقل، باإلضافة إل

تأهيل 3 حدائق ومساحة عامة وسوقين 
محليين. وقد أدى دعم موئل األمم المتحدة 

ى  ى تعزيز قدرة السكان عل ي إل بشكل إيجاب
الصمود وتحسين االتصال، كما ذكر 

المستفيدون من المشروع.

ى  ي درعا، بدأ موئل األمم المتحدة العمل عل ف
ي تمر  إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي الت

ى تحسين وإعادة  عبر أحياء متعددة باإلضافة إل
ى ذلك،  تأهيل أربعة أماكن عامة. باإلضافة إل
يدعم موئل األمم المتحدة إدارة النفايات 
الصلبة وإعادة تأهيل وصالت مياه الصرف 

الصحي المتضررة، واألماكن العامة واألسواق 
ي العديد من البلديات. المحلية ف

ى تحسين  كما عمل موئل األمم المتحدة عل
لعائدين والمقيمين  ي السكنية ل سالمة المبان

ي  ي تعيلها نساء ف ى األسر الت مع التركيز عل
ي  محافظة حمص / تلبيسة والرستن وكذلك ف

مدينة حرستا بريف دمشق.

ذت أنشطة إضافية الستعادة / تحسين  ُفِّ ن
ي  ى الخدمات األساسية ف ي الوصول إل المساواة ف

درعا ودير الزور من خالل برنامج األمم المتحدة 
المشترك لبناء المرونة الحضرية والريفية 

ذ باشتراك 6  ُفِّ ا، الذي ن ي سوري ي ف وتحقيق التعاف
ابعة لألمم المتحدة وموئل األمم  وكاالت ت

ى خبرته  ناًء عل ي، ب المتحدة بصفته القائد الفن
ى المناطق، وتعزيز القدرات  ي النهج القائم عل ف

ى  ي القائم عل ى التخطيط المحل البلدية عل
المنطقة ودعم األحياء المحلية وخطط العمل 

ى ذلك، يواصل  ى مستوى المدينة. وعالوة عل عل
موئل األمم المتحدة دعمه وعمله لتحسين 

التنقل الحضري.

لبنان
ى تعزيز التنقل  يعمل موئل األمم المتحدة عل

داخل بلدية صور بالشراكة مع بلدية زيورخ. تم 
اختيار مدينة صور كموقع تجريبي بسبب 
طبيعتها الجغرافية المثالية، حيث إنها 

مسطحة مما يجعلها أكثر مالءمة للدراجات. 
ى  توفر المبادرة للسكان إمكانية الوصول إل

ي تقليل االزدحام المروري  الدراجات للمساعدة ف
مع زيادة المناطق الصديقة للمشاة عبر 
استخدام حافالت النقل الكبيرة. ستفيد 

ي العمل  التنقل الحضري ف التدخالت المتعلقة ب
ي إطار  النقل الحضري ف الجاري المتعلق ب

مشروع السياسة الحضرية الوطنية.

ى ذلك، تم االضطالع بعمل مكثف  باإلضافة إل
ي صبرا  ي شارع الجزار ف لتحسين تنقل المشاة ف

ي مرعش وبرج حمود )بيروت( وشارع  )بيروت( وف
لبان، المينا )طرابلس(. ال

األردن
ى تعزيز األماكن  عمل موئل األمم المتحدة عل

ي يسهل الوصول إليها  العامة اآلمنة والشاملة الت
ي مدينة عمان  ي ف لتعزيز التماسك االجتماع

ترميم محطة حافالت مهدومة، 
حلب، سوريا @موئل الأمم 

المتحدة 
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ي أمانة  ى بناء قدرات مسؤول والزرقاء، وعمل عل
عمان، ومجموعات مختارة من المجتمع 

والالجئين لتصميم األماكن العامة الشاملة.

 اليمن
دعم موئل األمم المتحدة المجتمعات األكثر 

ا واألسر النازحة المتأثرة بالصراع للوصول  ضعًف
ي ثالث مخيمات  ى الصرف الصحي اآلمن ف إل
ِشئَت 63  ي محافظة الحديدة. أُن لنازحين ف ل

وحدة من المراحيض العامة الصحية ومرحاضان 
ي الرسمية وغير  ي مخيمات العليل مشتركان ف

ي  الرسمية ومواقع الهيمة غير الرسمية ف
ي الخوخة والتحيتا، وتخدم هذه  منطقت

ى إعادة تأهيل  الوحدات 1399 فردًا. باإلضافة إل
ي الخوخة  ي منطقت 148 منزاًل متضررًا ف

والتحيتا، فأّمن بذلك موئل األمم المتحدة 
ي 900 شخص،  ى السكن المالئم لحوال الوصول إل
ي ذلك 619 أسرة تعولها نساء وأرامل وفتاة. بما ف

المملكة العربية السعودية
ي   دعم موئل األمم المتحدة وزارة اإلسكان ف

ي. أُجري  تنفيذ برنامج مبتكر لإلسكان االجتماع
تقييم شامل لدور الحكومة والمنظمات غير 

ي المملكة العربية  الحكومية لإلسكان ف
ى مراجعة القوانين  السعودية، باإلضافة إل

برنامج اإلسكان التنموي.  لوائح الرئيسية ل وال
ي  برنامج مجموعة من التوصيات الت نتج عن ال

ي  ي تقييمها الداخل ا ف يًّ تطبقها الحكومة حال
ا لذلك.  حيث تُراَجع القوانين ذات الصلة وفًق

ًضا معيار اختيار المستفيدين،  برنامج أي يُطوِّر ال

ى  ى الفئات المهمشة، اعتماًدا عل مع التركيز عل
ى  مبادئ موئل األمم المتحدة )التركيز عل

ي المشروع قدرات موظفي  اإلسكان(. وأخيرًا، يبن
وزارة اإلسكان من خالل برنامج تدريب مستمر 

ذ طوال مدة المشروع. يُنفَّ

السودان
ى  ن موئل األمم المتحدة الوصول إل  حسَّ

ي ذلك المياه والصرف  الخدمات األساسية بما ف
ي منطقة شمال  الصحي والصحة والتعليم ف
وجنوب دارفور لتحقيق السالم المستدام 

لنازحين والمجتمعات  واالستقرار المجتمعي ل
المضيفة. يستفيد 38000 شخص من الوصول 
ى ذلك،  ى الخدمات األساسية. عالوة عل اآلمن إل

يستفيد بعض الرعاة والمزارعين الذين 
ى الثروة الحيوانية أيًضا من تحسن  يعتاشون عل
ى تقليل التوتر والصراع  توفير المياه، مما أدى إل

ى الموارد المائية.  عل

التعاون مع بعثة  ساهم موئل األمم المتحدة، ب
ي  تابعة لألمم المتحدة ف االتحاد األفريقي ال

ي زيادة األراضي اآلمنة  دارفور  )UNAMID(، ف
الخالية من النزاعات لتشجيع العودة وإعادة 

التوطين من خالل حوارات مشتركة بين 
ا والمجتمعات المضيفة، مع  يًّ النازحين داخل

تأمين حقوق األرض المناسبة لعودتهم، وكذلك 
األراضي المحددة للمرافق العامة والخدمات 

األساسية وسبل العيش عبر تطبيق رسم 
الخرائط، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج 

لمجاالت الحيازة االجتماعية لست 
مستوطنات.

وع مرافق المياه وال�ف  م�ش
الصحي والنظافة. م� @موئل 

الأمم المتحدة
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منتجات المعرفة

سكان  اتيجية وطنية لالإ أول اس�ت
ي مرص

�ض

دراسة الجدوى الوطنية 
والمبادئ التوجيهية لوحدات 

ي 
شيح عىل ضفاف االأنهار �ض ال�ت

مرص

مخططات مناطق الخليل ورام 
ة ومدينة القدس،  هللا والب�ي

ض   فلسط�ي

: تصميم  ي
دليل التصميم المكا�ض

ض أماكن مالئمة للناس، فلسط�ي

إطار سياسة خاص لتعزيز أمن 
الحيازة والقدرة على الصمود 

للمجتمعات البدوية في المنطقة 
»ج«، فلسطين

آلية تقييم االأثر عىل حقوق 
نسان والمخططات التفصيلية  االإ

المحلية فيما يسمى »المنطقة 
ض »ج«، فلسط�ي

ي دارفور، 
تقرير إدارة أرا�ض

السودان

التعاون مع شبكة أدوات األرض العالمية   ب
ي  َر تقرير تقييم إدارة األراضي ف ُِش )GLTN(، ن
دارفور، مع أهداف لتقييم قدرة وعمليات 

ي واليات  أنظمة إدارة األراضي القانونية والعرفية ف
ي السودان، وتقديم إرشادات  دارفور الخمس ف

حول كيفية حماية المساكن واألراضي 
والممتلكات وحقوق اإلسكان واألرض والملكية، 
وتوفير أمن حيازة األراضي لألشخاص العائدين 
ى دارفور والفئات الضعيفة األخرى،  طواعية إل
مثل النازحين والالجئين والنساء والشباب، 

ى العديد من  ى نطاق واسع عل َر التقرير عل ُِش ون
أصحاب المصلحة والهيئات المعنية.

ا من قضاة المحاكم الريفية  استفاد 240 قاضيً
من أنشطة بناء القدرات لمعالجة النزاعات بين 
المجتمعات المحلية المتعلقة بحقوق األراضي 

ى  ي دارفور. عالوة عل ي أكثر من 30 محلية ف ف
ذلك، دعم موئل األمم المتحدة تنمية القدرات 

والفرق األساسية الخمسة المكونة من 75 
ي  ى مستوى الوالية والمستوى المحل ا عل مشارًك

ي، لدعم تسجيل األراضي  والمجتمع المحل
وإنشاء خرائط رقمية مفصلة للقرى. 

برنامج التدريبي: )1( مناهج رسم  تضمن ال
الخرائط التشاركية، وتمارين رسم الخرائط، )2( 
ى برامج  أدوات جمع البيانات، مع التركيز عل
 kobo :أدوات جمع البيانات المتنقلة مثل
toolbox باستخدام STDM )نموذج مجال 

الحيازة االجتماعية( لرقمنة قطع األراضي، )3( 
وترسيم الحدود واستخدامات األراضي والمناطق 
العازلة وإنشاء قاعدة بيانات لها، )4( دعم الفرق 

األساسية الخمسة بمعدات المسح وأنظمة 
معلومات جمع البيانات الجغرافية مثل RTK و

.GPS
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قصة ُمختارة

نسان ي لدعم حقوق الإ
التدخالت المعنية بالتخطيط المكا�ض

ن ي - الخليل، فلسط�ي
التوا�ن

تقع القرية الفلسطينية الصغيرة التواني على بعد كيلومتر واحد تقريبًا من الموقع األثري البيزنطي المسمى 
»خربة التواني«، وتقع في التالل جنوب محافظة الخليل، ويبلغ عدد سكانها حوالي 200 نسمة، وقد هاجروا في 
األصل من البلدتين األم وهما يطا والدرة. بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية عام 1967، أصبحت قرية 

التواني تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة. في عام 1982، أُقيمت مستوطنة ماعون اإلسرائيلية على بعد 900 
متر إلى الشرق من التواني ، على الطريق الرئيسي الواصل ألقرب قرية والمسماة طوبا.

أصدرت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية التي تتولى المسؤوليات اإلدارية واألمنية الكاملة على المنطقة »ج«، وفًقا 
التفاقيات أوسلو )2(، 34 أمر هدم ومصادرة ضد منشآت فلسطينية في التواني بين عامي 1988 و2017. اعتبارًا 

لت 6 حوادث هدم في التواني، حيث هُِدَم 11 مبنى ونزح 12 مقيًما. من كانون األول 2020 ُسجِّ

دون خطة محلية قانونية، تكون معظم مباني القرية عرضة لخطر الهدم وال توجد طريقة قانونية لتحسين القرية 
لتصبح موطنًا صالًحا للعيش مع إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية فيها.

. @ موئل الأمم المتحدة ن ، فلسط�ي ي
حديقة عامة، 2020، توا�ن
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التدخالت

الشركاء

الجدول الزمني

ي  ي لتجميد 17 أمر هدم صادرًا عن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ف ي المحل ُوِضَع المخطط التفصيل
ي، وأعاد  ي لمدرسة التوان ي عملية بناء طابق إضاف ى هذه الخطة، دعم االتحاد األوروب ناًء عل ي. وب التوان
ى ذلك، دعم موئل األمم  تأهيل الطرق الداخلية بميزانية إجمالية قدرها 283,695 يورو. باإلضافة إل
ي، بتصميم  ي التوان ي المرافق العامة )تصميم األماكن( ف المتحدة تصميم وتنفيذ عملية التدخل ف

الكامل بمشاركة نشطة من مجموعات النساء  ي ب منطقة لعب عامة طورها المجتمع المحل
والشباب.

ي المنطقة »ج«، من حيث رسم خرائط حقوق  ا آخر ف ي من بين 11 مجتمًع جرى استهداف قرية التوان
ي الضفة  ي المنطقة “ج« ف األراضي وتنمية القدرات من خالل مشروع »حقوق التخطيط واألراضي ف

الغربية - فلسطين )2019-2023( الذي ينفذه موئل األمم المتحدة بالشراكة مع لجنة تسوية األراضي 
ي. ى توصية من االتحاد األوروب ناًء عل والمياه )LWSC( ب

ي نطاق المشروع الممول من  ي، ف تقديم الدعم الفن
ي »تعزيز أمن الحيازة وقدرة المجتمعات  االتحاد األوروب
ى الصمود من خالل تدخالت التخطيط  الفلسطينية عل

ي المنطقة ج« )2020-2017( ي-االقتصادي ف المكان

ي لمدرسة  ي الدعم إلنشاء طابق إضاف قدم االتحاد االوروب
ية  ية بميزانية إجمال ي، وإعادة تأهيل طرق داخل وان ت

قدرها 283،695

2014 20112020

 أخذ المجتمع المحلي في التواني زمام

المبادرة إلعداد مخطط قريتهم

تم اإلعالن عن الخطة للمشاورة 

العامة في يناير

أخيرًا تم إقرارها من قبل اإلدارة المدنية 

اإلسرائيلية ICA في 7 ديسمبر

ى  اإلدارة المدنية  مت إل ي قُدِّ ت ى الخطة المقترحة ال تبن
يلية ICA مع تطوير مفهوم ساحة اللعب العامة،  اإلسرائ

وتصميمها بمشاركة فاعلة من مجموعات النساء 
والشباب.

ي  قادت وزارة الحكم المحل
الفلسطينية المبادرة

قدمت المملكة المتحدة 
ي الدعم المال

ي قدم مركز السالم والتعاون الدول

ي الدعم الفن
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مجال التغي�ي 2
ك للمدن  تعزيز الزدهار المش�ت

والمناطق

سياسات حضرية وطنية 
ى  مستدامة وشاملة وقائمة عل

األدلة

ي تبذلها  يدعم موئل األمم المتحدة الجهود الت
ى مختلف المستويات  السلطات الحكومية عل
لوضع سياسات وأطر وإجراءات لتعزيز إنتاجية 

المدن والمناطق من خالل نهج التنمية 
برنامج الذي  اإلقليمية المتكامل. ومن خالل ال

ي بلدان عربية مختارة، واصل موئل  يتم تنفيذه ف
ي لحكومات  األمم المتحدة تقديم الدعم الفن

ي  ي ه )السودان وتونس ولبنان ومصر واألردن( الت
ي مراحل مختلفة من تطوير وتنفيذ سياساتها  ف

الحضرية الوطنية.

َي من مسودة السياسة الحضرية  تُِه ي األردن، انْ ف
الوطنية، ويجري إعداد 3 أدلة مواضيعية إلدماج 
التنمية االقتصادية المحلية والنقل واإلسكان 

ي السياسة الحضرية الوطنية.. ف

ثانية  ى وال ّد تقارير المرحلتين األول ي تونس، أُِع ف
َي من مسودة مسودة السياسة الحضرية  تُِه وانْ

ت 3 تقارير مواضيعية عن:  الوطنية ، حيث أُعدَّ
تعميم التنمية االقتصادية المحلية، وتغير 

ي السياسة  ي ف المناخ والبيئة، واإلدماج االجتماع
ي تعتبر قيد اإلعداد. تُنظَّم  الحضرية الوطنية الت

ى النتائج  ورش عمل تشاركية للموافقة عل
ى  التشاور مع أصحاب المصلحة، باإلضافة إل ب

األنشطة الداعية لتعزيز النتائج.

ي السودان، ُوضعت دراسة تشخيصية برؤية  ف
خاصة لنظام حكم جديد ومقترح لدمج 18 والية 

ى المستوى  َد اجتماع عل ِق ي ستة أقاليم. عُ ف
ى الطريق  الوزاري، والمناقشات جارية لالتفاق عل
ي الدراسة. ي الدولة ف ودمج التطورات الجديدة ف

ي مصر، قدم موئل األمم المتحدة المساعدة  ف
التقنية والتوصيات وأجرى مناقشات حول 

ا مختلفة مثل: قانون البناء وقانون  قضاي
التخطيط الموحد وقانون التنمية المحلية، مع 
ى إعادة تعديل األراضي  التركيز بشكل خاص عل

والحوكمة الحضرية البلدية.

شهد عام 2020 إنتاج النسخة نصف النهائية 
ي مصر.  من السياسة الحضرية الوطنية ف

ي  ُشوركت الوثيقة مع الشركاء الرئيسيين بما ف
ي، ووزارة  ذلك الهيئة العامة للتخطيط العمران

المالية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة 
م  ي مختلف المجاالت. ُصمِّ التخطيط وخبراء ف

برنامج مشاورات عامة شامل ومن المقرر أن يتم 
برنامج المشاركة العامة  ي عام 2021. ويضمن ال ف
لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. لضمان 
تنفيذ السياسة، تجري تجربة تطبيق السياسة 

ي محافظتين مختارتين،  الحضرية الوطنية ف
األقصر والغربية. كما تم االعتراف بوضع 
السياسة الحضرية الوطنية خالل مرحلة 

ا لتوفير االتجاه  الجدوى باعتباره أمًرا حيويًّ
المطلوب ومسار العمل لتوطين الخطة 

ي  الحضرية الجديدة ودعم التنمية الحضرية ف
المدن المصرية. تعتمد السياسة الحضرية 
ى 5 ركائز: إدارة النمو  ي مصر عل الوطنية ف

الحضري، واالتصال داخل المدن وفيما بينها، 
والتنمية الحضرية واإلقليمية المتوازنة، 

والحوكمة الحضرية وإدارة األراضي، والتنمية 
االقتصادية المحلية.

ى توصيات تقرير تشخيص  ناًء عل ي لبنان، ب ف
ي عام  ُشر ف السياسة الحضرية الوطنية الذي ن
لتعميم عن اإلسكان  2018، تم تطوير دليالن ل
ي عملية  والنقل. ستستخدم األدلة اإلرشادية ف
ي لبنان  صياغة السياسة الحضرية الوطنية ف

وتطوير االستراتيجيات الوطنية لإلسكان 
ِقدت ورشتا عمل  ى ذلك، عُ والنقل. باإلضافة إل

توجيهيتان لتعزيز وتعريف أصحاب المصلحة 
المعنيين بعملية السياسة الحضرية الوطنية. 
ى خبراء التخطيط  استهدفت ورشة العمل األول

الحضري والممارسين واألوساط األكاديمية 
ي، بينما استهدفت الورشة  والمجتمع المدن

ثانية ممثلين من مختلف السلطات المحلية.  ال
ى  ى الحاجة إل ي العمل عل أكدت نتائج ورشت

المزيد من سياسات حضرية وطنية مستدامة 
ى األدلة. وشاملة وقائمة عل

ي إقليمي لعرض  َد حدث ختام ِق ي ديسمبر، عُ ف
تجارب تطوير السياسات الحضرية الوطنية 
ي البلدان المستهدفة،  وأفضل الممارسات ف
ى دول أخرى من المنطقة العربية  باإلضافة إل
ذات الخبرة المتقدمة وتنفيذ برامج العمل 

الوطنية. عرض الحدث نتائج المشروع 
والدروس المستفادة وسهل إنشاء شبكة 

ي المستقبل لضمان استمرارية برنامج  لتعاون ف ل
ى ما بعد إطاره  السياسة الحضرية الوطنية إل

ي. الزمن
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سينشر موئل األمم المتحدة تقرير حالة المدن 
ى توفير  ي عام 2021 الذي يهدف إل لبنانية ف ال
قاعدة أدلة مهمة تعطي نظرة ثاقبة للوضع 

ى مساعدة  ي لبنان. يسعى التقرير إل الحضري ف
تابعة لألمم المتحدة وغير  الجهات الفاعلة ال
ي  ي اإلبحار أكثر ف ى حد سواء ف تابعة لها عل ال

ي لبنان - وهو بلد  ي والتنموي ف العمل اإلنسان
ا أزمات اجتماعية  يًّ شديد التحضر ويواجه حال

واقتصادية وسياسية وصحية متعددة 
ومستمرة.

ي العراق، ُدمجت مساهمة موئل األمم  ف
ي صنع السياسات الحضرية وجهود  المتحدة ف

ي خطة التنمية الوطنية للبالد  الدعوة ف
.2022-2018

 منتفعون يحملون صك الأرض،
 2020، السودان @ موئل الأمم
المتحدة

لضمان تنفيذ السياسة، تجري تجربة 
ي 

ية الوطنية �ض تطبيق السياسة الح�ض
، الأق�  ض ض مختارت�ي محافظت�ي

اف  والغربية. وقد تم الع�ت
ية  بتطوير السياسة الح�ض

الوطنية خالل مرحلة الجدوى 
باعتباره أمًرا حيويًّا لتوف�ي التجاه المطلوب ومسار 

ا ودعم  ية الجديدة محليًّ العمل لتطبيق الخطة الح�ض
ي المدن الم�ية

ية �ض التنمية الح�ض
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ا سوري
ي البلدية  ي إطار برنامج مكاتب الدعم الفن ف
)MTOS III( / التدريب للجميع - المرحلة 

ثالثة »، درَّب موئل األمم المتحدة السلطات  ال
ى  ا من 30 بلدية( عل ا بلديًّ المحلية )159 موظًف

ى أساس المنطقة، وتقييم األضرار  التخطيط عل
وتحديد أولويات االحتياجات، ودعم صياغة 

ـ 30 من األحياء، وتوفير  خطط عمل الحي ل
ـ  30 /بلدية الستعادة  المعدات واألثاث الالزم ل

قدراتها لتوفير خدمات أساسية مستدامة 
يمكن الوصول إليها لتعزيز صمود السوريين 
ي  ي تعيش ف وغيرهم من الفئات الضعيفة الت

ى  ا )الالجئين(، وتقييم قدرات البلديات عل سوري
معالجة والحد من انتشار جائحة كوفيد19-. 
ى تعزيز التخطيط  ا عل يًّ يعمل المشروع حال
المتعمق وتحديد األولويات وصياغة خطط 

ى أساس منطقة من قبل  العمل االستجابة عل
السلطات المحلية ولجان األحياء.

ا المديرية العامة  َم موئل األمم المتحدة تقنيًّ َدعَّ
ّسر اجتماعهم مع  للشؤون العقارية )GDCA( وي

ي  شبكة أدوات األرض العالمية الذي أجري ف
ى  ا أوائل عام 2020. وقدم برامج متقدمة إل سوري

 )DCA( مديرية الشؤون العقارية بحلب
تالفة و / أو  الستعادة السجالت المساحية ال

المفقودة وأرشفة السجالت المساحية لتعزيز 
ى  حيازة األراضي وتسهيل وصول المجتمع إل

موظفو البلدية وممثلو المجتمع 
وفريق الأمم المتحدة يناقشون 

ي 
الأولويات خالل ورشة عمل �ض

مدينة الالذقية 2020 @ موئل 
الأمم المتحدة

الوثائق المدنية الالزمة لحماية الممتلكات. 
برنامج الذي طوره برنامج األمم  ُجرِّب هذا ال

ي حلب وأثر  المتحدة للمستوطنات البشرية ف
ى أمن الحيازة ، لذلك طلبت  ا عل يًّ يرًا إيجاب أث ت
المديرية العامة للشؤون العقارية تكرار هذا 

ي مناطق أخرى. النموذج التجريبي ف

المملكة العربية السعودية
 بعد نجاح برنامج مستقبل المدن السعودية، 
بدأ موئل األمم المتحدة شراكته الجديدة مع 

وزارة البلديات والشؤون الريفية لدعم 
م  االستراتيجية المكانية الوطنية 2030. ُصمِّ
المشروع الجديد لتقديم المشورة السياسية 

ى المستوى  بشأن تنفيذ االستراتيجية عل
ى المستوى اإلقليمي  ي، وكذلك عل الوطن

ي  ى ه ي. كانت المهمة الرئيسية األول والمحل
تقديم المشورة بشأن السياسة الخاصة بتحسين 

ي  ي واالقتصادي واالستثمار ف التكتل المكان
المدن السعودية لدعم قرارات توزيع االستثمار 

ي يتخذها المجلس السعودي  الرئيسية الت
.)CEDA( للشؤون االقتصادية والتنمية

خالل المنتدى الحضري العالمي العاشر الذي 
ي فبراير 2020، أطلق برنامج مستقبل  قد ف عُ

المدن السعودية تقرير حالة المدن السعودية 
ي توجه  الذي يمثل االستراتيجية الشاملة الت
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تقرير حالة المدن 
اليمنية

إرشادات الخطة 
ي 

ية الجديدة �ض الجرصض
سكان  لبنان حول االإ

والمواصالت

تقرير حالة المدن 
السعودية

المدن السعودية وسباقها لتحقيق رؤية 
ي  المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطن
ى جدول األعمال  )NTP2020( باإلضافة إل

الحضري الجديد وأهداف التنمية المستدامة، 
وال سيما الهدف11 .

ى األدلة  ى التقارير القائمة عل يعتمد التقرير عل
)ملفات تنميط المدن وتقارير مؤشر ازدهار 
ِجزت  ي أُن عدد 17 مدينة سعودية( الت ـ المدن ل

خالل برنامج التعاون لمدة 6 سنوات بين وزارة 
البلديات والشؤون الريفية وموئل األمم 

المتحدة.

اليمن
نشر موئل األمم المتحدة تقرير حالة المدن 
ى تحليل متعمق  اليمنية، الذي يحتوي عل

ي البالد  ي سياق الصراع ف للتحديات الحضرية ف
ي 10 مدن  ى األولويات ف ويسلط بعض الضوء عل

ي اليمن رئيسية مختارة ف

منتجات المعرفة
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قصة ُمختارة

ا  ا وبيئيًّ ي مستدامة اجتماعيًّ
خطة جديدة لمدينة مطلة عىل مسطح ما�أ

واقتصاديًّا
رأس الحكمة، مرص.

نجح موئل األمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، في وضع 
تصور لمدينة جديدة على الواجهة البحرية لرأس الحكمة لتحقيق تحول نوعي في التخطيط المكاني للمدن 
الجديدة المرنة في مصر. تتجاوز الخطة مجرد جذب المستثمرين والمقيمين والزوار، وتسعى إلى تحقيق 
مستوى جديد من مبادئ التنمية المستدامة القائمة على البيئة، والتي ستكون حافزًا للتنمية في منطقة 

الساحل الشمالي على مدار العام.

رأس الحكمة ، مرص
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ى دروس التخطيط / التطوير المستفادة من المدن الجديدة  تعتمد المنهجية الجديدة المتبناة عل
ي يجري تبنيها لمدن الجيل الرابع  ى مدى األجيال الثالثة الماضية وتشرح المبادئ الت ي مصر عل ف
ى عايير التنمية من خالل  اً عل ى المشروع تركيزاً قوي لتحقيق األهداف االستراتيجية الوطنية. يتبن

ا وكذلك تنفيذ مبدأ  ا ووطنيًّ يًّ تطبيق مؤشرات األداء الرئيسية ألهداف التنمية المستدامة محل
ي: »عدم ترك أحًدا خلف الركب«. الخطة الحضرية الجديدة المتمثل ف

ي الفريد والميزات البيئية االستثنائية وأولويات  ى خصائص الموقع الجغراف يؤكد المشروع عل
يلية  المجتمعات المتوقعة والمستهدفة. تتيح المنهجية استعمال األساليب واألدوات التحل

لتنمية الحضرية المستدامة بدقة مع مراعاة متطلبات األرض  الشاملة الستكشاف الوصفة المثالية ل
والمياه والموارد البشرية للموقع.

ى وجهة مرغوبة  تحدد اإلستراتيجية الجديدة المستخدمة التحركات الكبيرة التي ستحول المدينة إل
ا. تشمل الرؤية: االستدامة االجتماعية، واالستدامة البيئية، والتخطيط الحضري  ا وعالميًّ يًّ محل
ى البحر الناس  المستدام، واالستدامة االقتصادية؛ حيث تجذب المدينة الجديدة المطلة عل

والمستثمرين والسياح بسبب بيئتها الطبيعية وتراثها وتقنياتها وأنشطتها الزراعية.

ي ست خطوات،  ى الواجهة البحرية ف ُوِضعت رؤية تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة عل
ي مصر. برنامج تطوير المدن الجديدة ف ًدا ل ا رائ وهذه الخطة من شأنها أن تجعل المدينة مشروًع

ى ذلك، يحدد المشروع الخصائص ولوائح البناء للمناطق المختلفة بالمدينة لضمان توافق  عالوة عل
تنفيذ المشروع مع مبادئ »تخطيط الجوار المستدام« لموئل األمم المتحدة والمفهوم الشامل 

ى ذلك، تحدد المدينة الجديدة ذات اإلطاللة  لتنمية المدينة لتحقيق أهدافها المحددة. عالوة عل
ي رأس الحكمة أفضل إطار مؤسسي وأدوات وآليات اإلدارة الذكية المناسبة لضمان استدامة  المائية ف

ي أي مدينة جديدة أخرى. المدينة وإدخال آليات ومقاربات جديدة للحكومة المصرية لتطبيقها ف

إعطاء هوية قوية 1 
تحويل االقتصاد 2 للمكان

نتاجي للمدينة مدينة مرنة تن�ش معاي�ي 3 االإ
استدامة جديدة للتكيف 

مع تغ�ي المناخ

ية 4 تنمية حرصض
تتمحور حول 

تقديم خيارات 5 االأنسان
وضع رأس 6التنقل المستقبلية

الحكمة عىل 
الخريطة العالمية

التدخالت

الشركاء
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مجال التغي�ي 3

ض  تعزيز العمل المناخي وتحس�ي
ية البيئة الح�ض

ا مع التزام الخطة الحضرية الجديدة  تماشيً
ي  بتسهيل اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ف

المدن والمناطق الحضرية بطريقة تحمي 
وتحسن النظام البيئي الحضري والخدمات 

البيئية، وتقلل من انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري وتلوث الهواء، وتعزز الحد من مخاطر 
لتغيير  الكوارث وإدارتها، يركز المجال الثالث ل

ى تقاطع المدن والمستوطنات البشرية  عل
ي المنطقة العربية،  األخرى مع المناخ والبيئة. ف
ى دمج إجراءات  يحرص موئل األمم المتحدة عل
المرونة والتكيف والتخفيف من المخاطر من 
أجل تنمية مدن مستدامة من خالل الحد من 

أثير تغير المناخ، وخلق فرص اقتصادية جديدة  ت
ي المدن. ى العيش ف وتحسين القدرة عل

ي عام 2020، أيد صندوق التكيّف المشروع  ف
اإلقليمي لموئل األمم المتحدة بعنوان »زيادة 

ي مواجهة تحديات  ى الصمود ف قدرة النازحين عل
ي المستوطنات  المياه المتعلقة بتغير المناخ ف

ي األردن ولبنان، حيث  الحضرية المضيفة« ف
ى زيادة المرونة ضمن تلك المجتمعات  يهدف إل

المضيفة.

ي  ًضا، عمل موئل األمم المتحدة ف ي عام 2020 أي ف
التعاون مع  المكتب اإلقليمي للدول العربية ب
ى تطوير  المجلس العالمي لألبنية الخضراء عل
ي  مبادئ توجيهية لتعميم المرونة المناخية ف
ي  ي وإعادة اإلعمار والتجديد ف عمليات التعاف

ي إطار »مشروع مرافق  المنطقة العربية، ف
ترابط بين أهداف التنمية المستدامة  ال

ي عام  والمناخ«. ستُنَشر المبادئ التوجيهية ف
.2021

السودان
ى اعتماد  يواصل موئل األمم المتحدة الدعوة إل

ي  ي المناطق الحضرية ف توليد الطاقة المتجددة ف
المنطقة العربية باستخدام أسطح المنازل 
ًضا  ي العامة والسكنية أي ي المبان الشمسية ف

ي األخضر وإعادة  وذلك من أجل دعم جهود التعاف
ار المياه باستخدام  اإلعمار. كما تم حفر آب

ي  ي قرية دغاريس بدعم مال األلواح الشمسية ف
يابان. من حكومة ال

 العراق
أُدِخلت أساليب إعادة اإلعمار الخضراء 

واستراتيجيات البناء السلبي لتقليل استهالك 
ى أنظمة تبريد الطاقة  الطاقة والحد من الحاجة إل

ي هيت، وأعيد تأهيل  ي مدرسة النجوم ف ف
ى المتضرر بنفس األداة وأُعيد استخدامه  المبن
ي نفس  ي حديقة اليرموك. ف كمركز مجتمعي ف

ي  برنامج حلواًل فعالة ف المنتزه، اعتمد ال
بت  استخدام الطاقة ومواد معاد تدويرها، ورُكِّ

ألواح شمسية لتحسين السالمة العامة لألطفال 
ي من  ي الموصل بدعم مال والشباب والكبار ف

ي. كما دعم موئل األمم المتحدة  االتحاد األوروب
ي عملية منع تجمع  ي العراق ف بلدية سوميل ف

ي الطرقات من خالل بناء  المياه الرمادية ف
خزانات لتجميع مياه المجاري تخدم 500 

منزل.

فرز الأنقاض ضمن مبادرة “من 
وت،  الركام إل الجبل 2021”، ب�ي

لبنان @ موئل الأمم المتحدة
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لبنان
ي إطالق مبادرة »من  شارك موئل األمم المتحدة ف

ي أعقاب انفجار ميناء  ى الجبال« ف الركام إل
ي يقودها اتحاد من  بيروت. تهدف المبادرة، الت

األمم المتحدة والقطاع الخاص والمنظمات غير 
ى منع حدوث أزمة  الحكومية الشريكة، إل

ي أعقبت الحرب  لة لتلك الت نفايات بيئية مماث
لبنانية. وتجمع المبادرة وتفرز وتعيد  األهلية ال

ي خلفتها االنفجارات  استخدام األنقاض الت
ى مادة تمأل الجبال المتآكلة بشدة  وتُحولها إل
وتقويها من خالل الحفر، كما يتم استخدامها 

ي بيروت. سيُوظَّف  لبناء األثاث لألماكن العامة ف
الموقع المستخدم لعملية التجميع والفرز 

والتحويل بأكملها كمحور طويل األجل لإلدارة 
ا لمخلفات البناء والهدم. وتبقى  السليمة بيئيًّ

عملية تحسين البيئة الحضرية من ضمن 
ي لبنان،  أولويات مشاريع موئل األمم المتحدة ف
ى سبيل المثال ال الحصر، تطوير العديد من  عل
ي ذلك مرعش وبرج حمود؛ شارع  األحياء بما ف

لبان، مع اعتماد  الجزار، شارع صبرا وال
واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والمياه 

المعاد تدويرها ومواد البناء الخضراء وغير ذلك.

األردن
تم اختيار مشكلة الفيضانات المفاجئة 
ي  ي المخاطر ذات األولوية ف ان باعتبارها ث

االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 
ى  ي األردن، بدأ موئل األمم المتحدة العمل عل ف
ى الصمود  تعزيز قدرة الحكومة والمجتمع عل

ى إدارة الفيضانات بشكل أفضل  والقدرة عل
ي  بتنفيذ البنية التحتية المقاومة للفيضانات ف
عام 2020 عن طريق مشروع »تعزيز االستقرار 
ي والصمود لدى المجتمعات األردنية  االجتماع

ي عّمان ضد  الضعيفة والالجئين السوريين ف
يابان. السيول المفاجئة« وذلك بتمويل من ال

مصر
فيما يتعلق بتحسين جودة الهواء، يعمل موئل 

ى تقليل 40 ألف طن من  األمم المتحدة عل
ا من خالل  ي أكسيد الكربون سنويًّ ان انبعاثات ث
الترويج الستخدام حافالت النقل السريع. كما 
أُجريت تقييمات األثر البيئي والمرور لمشروع 

ار  تطوير جزيرة الوراق، بهدف تقليل اآلث
السلبية المتوقعة وتأمين تدابير التنمية 

ى ذلك، فقد  والتخفيف من المخاطر. عالوة عل
ي االستراتيجي لمدينة  اعتبر المخطط العمران

شرم الشيخ التنمية الخضراء كأحد ركائز 
التنمية الرائدة. بعد ذلك، قُيِّمت المشاريع 

ي قطاعات مختلفة )التنقل،  المقترحة ف
ا لمؤشرات بيئية محددة  الطاقة... إلخ( وفًق

ا. مسبًق

ا سوري
التنسيق مع  حصل موئل األمم المتحدة، ب

ي ومنظمة األغذية  برنامج األمم المتحدة اإلنمائ
ى  ى موافقة صندوق التكيف عل والزراعة، عل

مذكرة مفاهيمية بشأن »المجتمعات المقاومة 
لتغير المناخ من خالل اإلدارة المتكاملة للموارد 

ي الغوطة الشرقية بريف دمشق«. الطبيعية ف

كما دعم موئل األمم المتحدة رصد الغازات 
ي مدينة حلب  الملوثة وتحسين جودة الهواء ف
ى دعم  ومعالجة النفايات الطبية، باإلضافة إل

ي  ي يقودها المجتمع المحل المشاريع البيئية الت
ي مركز القدموس  وإعادة تأهيل قاعة التدريب ف

لدعم المجتمع البيئي.

الكويت
أطلق موئل األمم المتحدة حملة بعنوان 
»تخضير الكويت« لتخضير المساحات 

المفتوحة بمشاركة العديد من الوكاالت 
الحكومية والقطاع الخاص وفرق المتطوعين. 
ي  ى زراعة 100,000 شجرة ف تهدف الحملة إل

المساحات المفتوحة إلنشاء حزام أخضر يحمي 
ترابية والتصحر وزحف  المدن من العواصف ال

ي شمال وجنوب الكويت. الرمال ف

البحرين
بدأ موئل األمم المتحدة مناقشات مع وزارة 

ي  األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمران
لوضع رؤية وخارطة طريق لتخضير البحرين 

التعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج  ب
ي؛ بهدف تحسين جودة  األمم المتحدة اإلنمائ
ي تعزيز الصحة  البيئة المبنية والمساهمة ف
ي مملكة البحرين  والرفاهية لسكان المدن ف

بزيادة المساحات الخضراء.

ي 
العمل المناخي �ض
المنطقة العربية 
ض  )متوفر باللغت�ي

ية( ض نجل�ي العربية واالإ

منتجات المعرفة
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قصة ُمختارة

مبادرة »من الركام إل الجبال«
وت منع حدوث أزمة بيئية عقب تفج�ي ميناء ب�ي

وت، لبنان ب�ي

في 4 آب / أغسطس 2020، تعرض لبنان النفجار مدمر في ميناء عاصمته. انفجرت كمية كبيرة من نترات 
األمونيوم المخزنة في الميناء، مما تسبب في مقتل ما ال يقل عن 204 شخص، وإصابة 7500، وأضرار بقيمة 15 

مليار دوالر في الممتلكات، وأثّر تأثيرًا مباشرًا على 300,000 شخص.

انفجارات مرفأ بيروت دمرت آالف المباني والمساكن والبنية التحتية العامة، وخلفت وراءها كمية هائلة من 
األنقاض والحطام. ألسابيع بعد االنفجار، خرج الناس بأعداد كبيرة لتنظيف شوارع المدينة المليئة 
باألنقاض، تاركين أكواًما من النفايات التي على األغلب كانت متجهة إلى مكبات نفايات بيروت شبه 

المشبعة.

»يمكن للبنانيين دائًما أن يتصرفوا بصورة خاطئة مع النفايات، مثل أن يرموها بشكل غير قانوني على جانب 
طريق أو نهر، ولكن لماذا ال نستخدم طاقتنا ومواردنا لمعالجة هذه الكارثة بخطة مستدامة وصديقة للبيئة؟« 

تقول منى الحالق، مديرة »مبادرة الجوار« في الجامعة األميركية في بيروت.

وت، لبنان @ موئل الأمم المتحدة أوجدت مبادرة “من الركام إىل الجبال” فرًصا لكسب العيش لأك�ث من 100 عامل باليومية، العديد منهم من النساء، 2021، ب�ي
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ي قد تنتج عن التخلص من  لمواجهة التحدي الناشئ ومنع بعض المخاطر البيئية المتوقعة الت
لبنانية- أطلق موئل األمم المتحدة  ى غرار ما أعقب الحرب األهلية ال ي مدافن النفايات- عل األنقاض ف

ي يقودها اتحاد من األمم المتحدة والقطاع  ى الجبال«. تهدف المبادرة الت مبادرة »من الركام إل
ى منع حدوث أزمة نفايات بيئية، من خالل جمع وفرز  الخاص والمنظمات غير الحكومية الشريكة إل
ي  ى مادة من شأنها أن تمأل الجبال الت لها إل ي خلفتها االنفجارات وتحوي وإعادة استخدام األنقاض الت

ي بيروت. ى بناء األثاث لألماكن العامة ف آكلت بشدة بسبب المحاجر وتعززها وتعمل عل ت

ا تحويل هذه األزمة  يقول محمد داود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Development Inc: »قررن
ي العالم، ويمكن إعادة تدوير سبعة أنواع فقط؛ أي إن هنالك  ا من البالستيك ف ى فرصة. يوجد 80 نوًع إل

ي يمكنها التعامل  ى »براءة اختراعنا« الخاصة الت نا عل ا ال يمكن إعادة معالجتها. لذلك، عمل 72 نوًع
مع جميع األنواع.

ي لبنان:  ي برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ف يقول زاهر منصور، خبير إدارة األنقاض ف
ي  ى الجبال« نفايات البناء والهدم الت ي لبنان، تعالج مبادرة »من الركام إل ى من نوعها ف ي األول »ه

ى مكبات النفايات  ي ال تقلل فقط الضغط عل لبيئة، الت خلفها انفجار بيروت بطريقة صديقة ل
ي المستخدم لعملية  ي لبنان، ولكنها توفر حلواًل مستدامة. آمل أن يُنشأ الموقع الحال المكتظة ف

ا لمخلفات البناء والهدم«. التجميع والفرز والتحويل بأكملها كمركز لإلدارة السليمة بيئيًّ

ي بيروت؛  ي الكرنتينا ف ي حقل باكاليان ف من بين ما يقرب من 160 ألف طن من الركام المخزن ف
ي سياق الصعوبات  ا لنوع المادة. ف ي 6000 طن وفًق ي )يناير( 2021، فُرَِز حوال ثان اعتبارًا من كانون ال

اليومية،  ي، أتاحت المبادرة فرًصا لكسب العيش ألكثر من 100 عامل ب ى الصعيد الوطن االقتصادية عل
ًضا لالستقرار  لبيئة، ولكن أي حيث العديد منهم من النساء- مما يجعل المبادرة مفيدة ليس فقط ل

يلين وأرباب األسر. ِع ُم ل ي ل المال

مواد قابلة للتحلل تشبه الرملتحويل الركام والزجاج

ي خلفها
 ملء الثقوب ال�ت

ي جبال لبنان
التعدين �ض

 بناء أثاث لالأماكن
وت ي ب�ي

العامة �ض

 إنشاء موقع دائم لمعالجة
ي خلفها البناء

 النفايات ال�ت
والهدم

ي
ليتم استخدامها �ن إىل ، تعمل المبادرة عىل ي

من خالل النهج الثال�ث

التدخالت

الشركاء

تحالف منظمات من االأمم المتحدةمنظمات غ�ي حكومية القطاع الخاص
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مجال التغي�ي 4
ية  منع الأزمات الح�ض

والستجابة لها استجابة فاعلة

يدعم موئل األمم المتحدة تنفيذ الخطة 
ي البلدان المتضررة من  الحضرية الجديدة ف

ي من  النزاعات والكوارث الطبيعية وكذلك الت
صنع اإلنسان، مما يضمن أن يسهم عمله، 

ى السالم  ي الحفاظ عل بطريقة منسقة، ف
واالستجابة الشاملة  لحاالت الطوارئ المعقدة. 
ى التعقيد المتزايد والطابع الحضري  النظر إل ب

ى موئل األمم  ي المنطقة، يتبن لألزمات ف
ى المرونة، لكل من النظم  المتحدة التركيز عل

ى الحقوق يعطي  واألفراد، فضاًل عن نهج قائم عل
ا للنساء واألطفال والشباب وكبار  ا خاصًّ اهتماًم
ي  السن واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصىة ف

كل من المجتمعات المضيفة وانازحين.

التنميط وتحديد مالمح المدن 
واألحياء

تحديد مالمح المدينة والحي من األدوات 
ي يستخدمها موئل األمم المتحدة  الرئيسية الت

ي من األزمات  ى نطاق واسع لدعم التعاف عل
الحضرية واالستجابة الحضرية وإعادة البناء 

ذت أعمال تحديد مالمح  ُفِّ بشكل أفضل. ن
ا  ي العراق وليبيا ولبنان وسوري المدينة واألحياء ف

واليمن، وتُستخدم إلجراء تقييمات لألضرار 
ي بين الجهات الفاعلة  وتنسيق جهود التعاف

اإلنسانية وتحديد اإلجراءات ذات األولوية 
ى األدلة.  القائمة عل

ي -  إن استخدام »أداة تقييم الضعف االجتماع
ي العراق لضمان اتباع نهج موحد  االقتصادي« ف

ا، كان  ي تحديد األسر األكثر ضعًف ومنهجي ف
ي هذا الصدد. شهادة نجاح ف

التعاون مع المكاتب القطرية ذات الصلة،  ب
ي  ي عام 2020 ف شرع موئل األمم المتحدة ف
ي  ي اليمن ف االنتهاء من المالمح الحضرية ف

ا )حلب ودرعا ودير  )مأرب( وليبيا )درنة( وسوري
الزور( لوضع صورة عن حالة المدن تحت 

ي الملفات  ُظِّم التحليل الموجود ف الضغط. ن
ي الحضري«.  ى غرار »إطار التعاف الشخصية عل
ا كعملية جديدة  ي سوري ا ف يًّ ذ هذا اإلطار حال ُفِّ ن

ي  لتطوير السياسة والبرمجة لتعزيز التعاف
الحضري.

ي لبنان، أطلِقت بوابة تفاعلية وسهلة  ف

ا  االستخدام تضم بيانات وخرائط 28 حيًّ
بالشراكة مع اليونيسف. توفر البوابة للممثلين 

المهتمين وأصحاب المصلحة بيانات موثوقة 
متعددة القطاعات وتحليل متكامل لألحياء. 

ا مناقشات مع  يًّ يجري موئل األمم المتحدة حال
لبنانية حول إضفاء  وزارة الداخلية والبلديات ال

ى البوابة. الطابع المؤسسي عل

 

تناول حقوق السكن واألرض 
والملكية

ى تعقيد  ى أمن الحيازة إل يؤدي االفتقار إل
االستجابات اإلنسانية ويعرض الفئات الضعيفة 

من السكان لمجموعة واسعة من مشاكل 
ي ذلك المزيد من النزوح. تعتبر  الحماية، بما ف

ي وقت  معالجة حقوق السكن واألرض والملكية ف
غ األهمية للسماح  ال ي حالة األزمات أمًرا ب مبكر ف

ي للسكان. العودة الطوعية أو االندماج المحل ب

ي لبنان، هناك موقعان تجريبيان يؤويان  ف
الجئين سوريين هما جزء من مشروع اإلسكان 
 »GIZ« واألرض والملكية اإلقليمي الذي تموله
ي لبنان والعراق. أحد مكونات المشروع هو  ف

ى البحث واالستفادة من نتائج  التركيز عل
ي مجال اإلسكان واألرض  مشروع سابق ف

والملكية بتمويل من مؤسسة فورد، تم تنفيذه 
ي  ثان ي عام 2018. ويتضمن المشروع ال ف

تخصيص واستخدام أداة نموذج مجال الحيازة 
االجتماعية )STDM( وصور من األقمار الصناعية 
ذات الصلة لتمكين عائالت الالجئين من قيادة 

عملية تشاركية، من شأنها تحديد مطالبات 
اإلسكان واألرض والملكية الخاصة بهم 

ى  ناًء عل ا. ب ي سوري ي وطنهم ف وبممتلكاتهم ف
ي العراق وأماكن أخرى،  الدروس المستفادة ف

سيُدرَّب أعضاء المجتمعات المحلية 
ى تنفيذ المشاريع  والمنظمات المحلية عل
ى أرض الواقع وتشغيل نسخة  التجريبية عل
 ،)STDM( نموذج مجال الحيازة االجتماعية

ي ستُكيَّف مع  وغيرها من األدوات التكميلية الت
ي. السياق المحل

ي العراق، أكمل موئل األمم المتحدة جمع  ف
ي  وتسجيل مطالبات اإلسكان واألرض والملكية ف
دوغري، منطقة سنجار، وإصدار شهادات إشغال 
ي هذه البلدة. بشكل عام،  ـعدد 1,076 أسرة ف ل
سجلت 6433 أسرة مطالبات اإلسكان واألرض 

والملكية الخاصة بها لدى موئل األمم المتحدة، 
وأُصِدرت 5439 شهادة إشغال استفاد منها ما 

مجموعه 35,323 فردًا. 

ي العراق،  ي الموصل والحمدانية ف ي مدينت ف
مت المساعدة القانونية لتقديم مطالبات  قُدِّ
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ترميم البيوت )قبل وبعد( - الأنبار، 
العراق

قبل

بعد
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التعويض عن الممتلكات المفقودة أو المتضررة 
ى لجنة  َِع 331 قضية إل أو المدمرة. رُف

التعويضات الفرعية عن طريق تقديم المشورة 
والتمثيل من قبل موئل األمم المتحدة مجانًا. 
أصدرت المجموعة الفرعية لإلسكان واألراضي 

ي يرأسها موئل األمم  والممتلكات )HLP( الت
كوفيد19-  ـ المتحدة، مذكرة إرشادية لالستجابة ل

ا اإلسكان واألرض  ى قضاي تسلط الضوء عل
والملكية أثناء الجائحة، وتوفر التوجيه للجهات 

ي العراق  ي اإلسكان واألرض والملكية ف الفاعلة ف
بشأن التسليم اآلمن للخدمات المحدودة 

ي أعقاب  وأنشطة اإلسكان واألرض والملكية ف
ي العراق. اء ف تفشي الوب

ى تعزيز  ا، يعمل موئل األمم المتحدة عل ي سوري ف
فهم أفضل للسياسة السورية واألطر القانونية 

ا اإلسكان واألرض والملكية  المتعلقة بقضاي
ا  ى معالجة قضاي ضمن مشروع »تعزيز القدرة عل

اإلسكان واألرض والملكية العاجلة وما بعد 
االتفاق«. 

ا لبناء  بً تلقى أصحاب المصلحة الرئيسيون تدري
ا اإلسكان واألرض  القدرات لمعالجة قضاي
والملكية وتحسين إدارة األراضي الحضرية 

والريفية. كما دعم المكتب الركائز السبع إلطار 
ي ذلك اإلسكان لتعزيز  ي الحضري، بما ف التعاف

المرونة )الريفية والحضرية( والتماسك 
ي ودعم العودة االجتماع

العراق
ي العديد من البلدان، تساعد خبرة موئل األمم  ف

ي عملية المرونة الحضرية وجهود  المتحدة ف
ى مواءمة االستجابات اإلنسانية  ي عل التعاف

ي إطار مشروع »دعم  ي العراق، ف واإلنمائية. ف
ي  ي المدن المحررة ف إعادة اإلعمار وبناء السالم ف

العراق« أُنشئ 324 وحدة سكنية منخفضة 
ي الموصل بمحافظة نينوى. التكلفة ف

ى ذلك، ُسوِعد 1,014 من أكثر النازحين  عالوة عل
ا  يًّ ا والعائدين من عائالت المشردين داخل ضعًف

ي محافظة الفلوجة بمحافظة األنبار، وجرى  ف
المواد الالزمة إلصالح وتحديث  مدهم ب

ي ذلك مواد للتخفيف من  مالجئهم، بما ف
الظروف المناخية القاسية. كما زُوِّدت 1000 

أسرة أخرى من النازحين والعائدين مؤخًرا 
المواد غير الغذائية لتحسين ظروفهم  ب

المعيشية. أما من حيث إعادة تأهيل المنازل، 
فقد أكمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

ي العراق إعادة تأهيل 380 منزاًل  البشرية ف
يسكنها نازحون والجئون وأفراد من المجتمع 

ي مدن أربيل ودهوك وسوميل  المضيف ف
والموصل وسنجار، ونتيجة لذلك، يستفيد اآلن 
3040 من الرجال والنساء والفتيان والفتيات 

من ظروف معيشية محسنة وأكثر أمانًا. 

ي مدن الموصل وهيت  ي األحياء المستهدفة ف ف
ي  ويثرب، ينفذ موئل األمم المتحدة برنامج تعاف

ى المنطقة يموله  حضري متكامل قائم عل
ي، ويتألف من إعادة تأهيل  االتحاد األوروب

أرسة مستفيدة من إعادة تأهيل 
ي اليمن 2020، اليمن @ 

المنازل �ض
موئل الأمم المتحدة
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بوابة ملف تعريف االأحياء 
ي لبنان

�ض

ية  بوابة البيانات الحرصض
اليمنية

ية مالمح اليمن الحرصض

مالمح عدن

مالمح صنعاء

مالمح الحديدة

مالمح زنجبار

مالمح تعز

مالمح الحوطة

مالمح صعدة

ي دمرتها الحرب )أُعيد 90 منزاًل  المساكن الت
ى اآلن(، إنشاء مساحات عامة  ى أصحابها. حت إل

جديدة )واحد لكل مدينة(، وجرى توسيع وتطوير 
شبكات المياه، وإعادة تأهيل المرافق العامة 

الرئيسية وأعيد تركيبها، مثل محطات معالجة 
المياه والمدارس والعيادات.

اليمن
أُعيد تأهيل 148 منزاًل دمرته الحرب، استفاد 

ي  ى األسر الت منها 1000 شخص، مع التركيز عل
ا  تعيلها النساء، وتم االنتهاء من بناء 63 مرفًق

من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة 
الشخصية/المراحيض، وإنشاء عدد مرحاضين 
ا، استفاد  يًّ ي مواقع النازحين داخل مشتركين ف

ي منطقة الحديدة. منها 1700 شخص ف

لبنان
ا )110 وحدة سكنية(  د 36 مبنى تاريخيًّ ُجدِّ

ي موطن  ا، وه تتراوح أعمارها بين 300 و450 عاًم
لبنانية والالجئة الضعيفة لتحسين  لعائالت ال ل

ى التطوير  ظروفهم المعيشية. باإلضافة إل
ي، وتعزيز سبل العيش والرفاهية  ي للمبان العمران
المجتمعية. وقد تضمن المشروع أنشطة بناء 
ى  ي حول أهمية الحفاظ عل القدرات ورفع الوع

ي. التراث الثقاف

ا سوري
ي مجتمعي« )التعليم  أجرى مشروع »مدرست

للجميع »3«( نقاشات مع األطفال واألسر والكادر 
ي لتحديد  التعليمي والمجتمع المحل
ي مناطق تجمع المدارس  االحتياجات ف

ي حمص وريف دمشق وأُعيد  المستهدفة ف
تأهيل هذه المناطق لضمان الوصول اآلمن 

للطالب والسكان.

 فلسطين
دعم موئل األمم المتحدة التدخالت الخاصة 
ار الحجر  الزراعة الحضرية للتخفيف من آث ب
ى  ي تهدف إل الصحي بين فئات المسنين، الت

تعزيز الصحة العقلية والجسدية ورفاهية كبار 
ي  ي ألسرهم ف السن، مع تمكين االكتفاء الذات

الوقت نفسه من خالل تعزيز الزراعة المنزلية. 
ى تعزيز سبل العيش  تسعى هذه التدخالت إل
ي لألسر المستهدفة، من  وتحقيق األمن الغذائ

ا من  خالل تزويدهم بفرص ليكونوا أكثر أمنً
ى الخضروات األساسية أثناء  حيث الوصول إل
ى التنقل  ي ضوء القيود المستمرة عل اء ف الوب

والسلع والطعام.

مصر
ي مصر خطة تنمية  أطلق موئل األمم المتحدة ف

ي تطوير  ا ف ي ستلعب دورًا مهمًّ ي الرويسات، الت ح
التعاون مع مختلف  مدينة شرم الشيخ ب

أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية. 
أُجريت سلسلة من مناقشات الطاولة 

ي  المستديرة واستطالعات العمل الميدان
لضمان المرونة والوقاية الفاعلة من األزمات 

الحضرية وتوظيف تدابير وإجراءات التخفيف 
الفاعلة.

السودان
ي تقييم ما بعد  شارك موئل األمم المتحدة ف
ي  الكوارث مع حكومة السودان والبنك الدول

ي ووكاالت أخرى  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ
ي  ابعة لألمم المتحدة. كشفت النتائج أنه ف ت

عام 2020، تضرر أكثر من 860 ألف شخص من 
جراء الفيضانات، وتضرر أو دمر أكثر من 100 
ألف منزل بعد أسابيع من الفيضانات، وأكثر 
من 10 ماليين شخص معرضون لخطر اإلصابة 
ي هذا السياق،  ي تنقلها المياه. وف باألمراض الت

ا  ا مشروًع يًّ ينفذ موئل األمم المتحدة حال
لتحسين البيئة المعيشية وتعزيز صمود 

المجتمعات المعرضة بشدة لخطر الفيضانات 
ي المستوطنات العشوائية بالخرطوم. ف

منتجات المعرفة
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قصة ُمختارة

توف�ي المواد غ�ي الغذائية للفئات السكانية الأك�ش ضعًفا
الفلوجة، العراق

أغطية. مراتب. مصابيح شمسية. علب ماء. مواقد طبخ.... تخيل أنك تشردت من منزلك وليس لديك هذه 
العناصر األساسية للبقاء دافئًا وآمنًا ونظيًفا وصحيًا!

في آذار )مارس( 2020، مع اندفاع سكان العالم إلى المتاجر لشراء وتخزين اإلمدادات الالزمة لتجاوز فترة 
اإلغالق والحجر الصحي المفروضة، لم يكن لدى األشخاص النازحين - الذين غالبًا ما يعيشون يوًما بيوم - 
الخيارات نفسها. فهم حساسون للغاية للتغيرات في حالة الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الخدمات، ال سيما 

أولئك الذين ال يعيشون في المخيمات. عالوة على ذلك، تعاني العائالت العراقية النازحة وغيرهم من األشخاص 
المستضعفين الذين يعيشون في ظروف سكنية حرجة من انعدام السالمة واألمن والخصوصية والحماية من 
الظروف الجوية القاسية. في حين غطت الثلوج شوارع بغداد في فبراير، واجه العراقيون في يوليو موجة حرارة 

غير مسبوقة عندما ارتفعت درجات الحرارة بين 50 و54 درجة مئوية. 

ي الفلوجة، العراق @ موئل الأمم المتحدة
موظفو موئل الأمم المتحدة يوزعون مواد غ�ي غذائية �ن
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ا الذين لم تكن لديهم اإلمكانيات لتحسين أوضاعهم من خالل  تم تحديد أكثر العراقيين احتياًج
ى إصالح منازلها  ي واالقتصادي. وقد ساعدت العناصر المقدمة العائالت عل تقييم الضعف االجتماع
ي  ى برودة المكان خالل أشهر الصيف، والت ي الحفاظ عل ًضا للمساعدة ف الكرامة وأي واستعادة الشعور ب
ي  ى العائالت البقاء ف يمكن أن تنقذ األرواح عندما ترتفع درجات الحرارة فوق 50 درجة، حيث كان عل

ا وبدء قيود الحركة.  المنزل نظًرا لتفشي فيروس كورون

لفيروس الحد من االتصال بين األشخاص  ـ ى لالستجابة ل ي األيام األول تطلبت عملية توزيع العناصر ف
ُِقلت  ى شاحنات ون لت العناصر ببطء وبعناية عل واستخدام مواد واقية مثل القفازات واألقنعة. ُحمِّ

ى منازل محددة. شارع بعد شارع، مأوى تلو مأوى، أسرة بعد أسرة، خرج الناس الستالم حزم  إل
ًضا فرصة لتزويد األشخاص بمعلومات دقيقة حول فيروس  المساعدة الخاصة بهم، كانت هذه أي

ي يمكنهم االتصال بها لطرح األسئلة، مثل  كورونا من منظمة الصحة العالمية وأرقام الهواتف الت
ي. الخط الساخن لمركز المعلومات العراق

ي المناطق الحضرية  غ األهمية، ال سيما ف ال تعد المعلومات الدقيقة حول انتشار الفيروس أمًرا ب
ي  والمستوطنات العشوائية حيث يعيش الناس بعضهم بالقرب من بعض، والتباعد االجتماع
ى  ببساطة غير ممكن. يوزع برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية معلومات دقيقة عل

العراقيين حيثما أمكن ذلك خالل هذه األوقات الصعبة.

2,014 65%

ي مديرية الفلوجة  ف
بمحافظة االنبار

من المستفيدين استخدموا 
التمويل »للحماية من الظروف 

الجوية القاسية«

استفاد من التدخل 2014 
عائلة عراقية نازحة تعيش 
خارج مخيمات النازحين

تحسين الظروف المعيشية للنازحين 
ا من خالل توفير الوسائل  داخليًّ

لترقية وإصالح مأواهم األساسي، ومن 
خالل توفير المواد غير الغذائية التي 

تمس الحاجة إليها.

التدخالت

الشركاء

ي
صندوق العراق االنسا�ض
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قصة ُمختارة

وت الستجابة لنفجار مرفأ ب�ي
وت، لبنان ب�ي

في آب / أغسطس من العام الماضي، أثبتت خبرة موئل األمم المتحدة في األزمات الحضرية أنها أكثر أهمية في 
االستجابة الفورية لالنفجارات المدمرة التي هزت ميناء بيروت. مع اندفاع السلطات المحلية إلى خط 

المواجهة للمساعدة في تسهيل االستجابة للطوارئ بموارد مالية وبشرية وتقنية محدودة بالفعل، قدم موئل 
األمم المتحدة الدعم عبر إجراء تقييمات سريعة لألضرار على مستوى المباني ألكثر من 14000 مبنى لوضع 

نظرة عامة وخط األساس لمستوى اإلصالحات التي يحتاجها المكان والبنية التحتية واحتياطات السالمة 
الالزمة في بلديتي بيروت وبرج حمود. تستمر التقييمات في تحديد أولويات تدخالت الشركاء من خالل تسليط 

الضوء على المناطق األكثر تضررًا.

وت، لبنان@ موئل الأمم المتحدة كمية هائلة من الأنقاض والحطام خلفها انفجار مرفأ ب�ي
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ي بيروت وعبر  ي الذي طال أمده ف يتوضع الوضع السكن
ى جانب االستجابة الفورية لالحتياجات األكثر  لبنان إل

إلحاًحا. وعليه يعمل الموئل- لضمان حماية حقوق السكن 
ى معالجة وتعزيز  واألراضي والممتلكات لسكان بيروت- عل

ا اإلسكان واألراضي والممتلكات بشكل كاٍف من  قضاي
خالل البرمجة المتكاملة وأوجه التآزر المتعلقة بتقديم 
ي جميع  لفئات الضعيفة ف ي توفير المأوى ل المساعدة ف

تراثية بما  ي ال أنحاء المدينة، مع ضمان ترميم المبان
يتوافق مع قوانين لبنان.

من خالل التعاون مع اليونسكو ووزارة التعليم والتعليم 
ا  يًّ ا تفصيل ًضا تقييًم ي، أجرى موئل األمم المتحدة أي العال
ا  يًّ ـعدد150 مدرسة خاصة تأثرت باالنفجار، ويشرف حال ل
ى  ي 33 مدرسة بحاجة إل ى إعادة التأهيل الشامل لحوال عل

إصالحات كبيرة.

ا  من منظور المأوى، أجرى موئل األمم المتحدة تقييًم
ى إصالحات هيكلية،  ي تحتاج إل ي الت مفصاًل آخر للمبان
ا موئل  يًّ ى تنفيذه حال كأساس لمشروع طارئ يعمل عل

األمم المتحدة بتمويل من صندوق األمم المتحدة 
المركزي لمواجهة الطوارئ. سيوفر هذا التدخل المأوى 
لعدد 800 أسرة لمدة ال تقل عن 3-4 أشهر، مما يساعد 

ي  ي األحياء الت ى أقدامها. ف ى الوقوف عل العائالت عل
تضررت بشدة من االنفجار، يجري موئل األمم المتحدة 

إصالحات طفيفة ألكثر من 100 منزل متضرر من خالل 
 )IICO( تمويل من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

ي لبنان  ونقابة الوسطاء واالستشاريين العقاريين ف
ي تركها  )REAL(. من خالل إصالح النوافذ واألبواب الت

ي  ى لها، حيث ستُحمى العائالت الت ي حالة يرث االنفجار ف
ي هذه المنازل من الطقس القاسي طوال فصل  تعيش ف

الشتاء. كما يضمن موئل األمم المتحدة بخبراته 
ي التنسيق الشامل الستجابة قطاع المأوى،  المساهمة ف
ي قيادة هذا القطاع مع مفوضية  من خالل المشاركة ف
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمجلس 

النرويجي لالجئين.

ي  ى جانب المنازل المتضررة، تضررت المراكز الطبية ف إل
جميع أنحاء المدينة بشدة وأصبح بعضها غير مالئم 
ي الوحيد  للعمل. أحد هذه المرافق هو المركز الوطن

لفيروس نقص المناعة البشرية والسل ومقره الكرنتينا، 
ي بيروت. يعيد موئل األمم المتحدة، بتمويل من الوكالة  ف
ي )سيدا(، تأهيل المركز  ي الدول لتعاون اإلنمائ السويدية ل

من خالل نهج إعادة البناء بشكل أفضل؛ مما يجعله 
ا للجميع وأكثر ارتباطًا بالمجتمع  لبيئة ومتاًح ا ل ًق صدي

من خالل المساحات العامة الصغيرة.

التدخالت

الشركاء
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تعد الشراكات اإلستراتيجية ضرورية لتعظيم 
ي المنطقة  أثير البرامج والمشاريع ف وصول وت
وتعزيز القدرات لتحقيق التنمية الحضرية 

المستدامة. خالل عام 2020، تمكن المكتب 
اإلقليمي للدول العربية من االستفادة من خبرته 

ي المنطقة للعمل مع شركاء  ومكانته ف
ي ذلك  متعددين لدعم التحضر المستدام، بما ف

الحكومات المركزية واإلقليمية والمحلية 
وكيانات األمم المتحدة )من خالل البرامج 

والمشاريع المشتركة لدعم تنفيذ خطة عام 
لتنمية المستدامة( وشراكته  2030 ل

االستراتيجية الطويلة مع جامعة الدول العربية. 
ى ذلك، نظًرا ألهمية المؤسسات  باإلضافة إل
زِّزت  ي تمويل التنمية، عُ المالية الدولية ف
لتنمية لدعم  ي ل الشراكة مع البنك اإلسالم

البحث والتطوير للمنتجات المعرفية حول 
مواضيع المستوطنات غير الرسمية وتغير 

المناخ. كما يشترك موئل األمم المتحدة مع 
ي والمؤسسات  منظمات المجتمع المدن

ي المنطقة العربية  األكاديمية ومراكز البحوث ف
لدعم حوارات السياسة وتنفيذ المشاريع 

والمبادرات.

الدول العربية في المنتدى 

الحضري العالمي
كانت الدورة العاشرة للمنتدى الحضري 

ي الفترة من 8  ي عقدت ف العالمي )WUF 10(، الت
ي اإلمارات  ي أبو ظبي، ف ى 13 فبراير 2020 ف إل

ي  ى الت ي المرة األول العربية المتحدة، ه
ي  تستضيف فيها دولة عربية أهم مؤتمر ف
العالم حول المدن والمستوطنات البشرية.

َد موئل األمم المتحدة المنتدى الحضري  َق َع
العالمي العاشر بالشراكة مع دائرة التخطيط 
ي أبو ظبي، تحت عنوان  ي والبلديات ف العمران

»مدن الفرص: ربط الثقافة واالبتكار.«

استقطب المنتدى الحضري العالمي العاشر 
ي أكثر من  أكثر من 13000 مشارك شاركوا ف
ا، ونتج عنه إعالن أبو ظبي  ًا رسميًّ 540 حدث

دت فيه إجراءات تخص االلتزامات بين  الذي ُحدِّ
المنظمات الدولية والحكومات الوطنية 

والمحلية واإلقليمية والقطاع الخاص والمجتمع 
ى مدار  ي واألوساط األكاديمية وغيرها عل المدن
العامين المقبلين وما بعدها لدعم تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

شهد المنتدى الحضري العالمي العاشر تعيين 
ا الحسنة لموئل األمم المتحدة  لنواي أول سفيرة ل

اكات والتعاون العالقات وال�ش  .6  

ة  ض صاحبة السمو الملكي الأم�ي تعي�ي
ة للنوايا الحسنة  لمياء السعود سف�ي

لموئل الأمم المتحدة للدول العربية 
مارات العربية  ، الإ ي 2020، أبو ظ�ب

المتحدة@ موئل الأمم المتحدة
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ي األميرة  للدول العربية، صاحبة السمو الملك
لمياء بنت ماجد السعود، رائدة األعمال الخيرية 
واألمين العام لمؤسسة الوليد لإلنسانية. تحظى 

ي بتقدير كبير لعملها  صاحبة السمو الملك
التنمية المستدامة  ي والخيري للنهوض ب اإلنسان

ا، وقد دعمت  والشاملة للفئات األكثر ضعًف
جهود موئل األمم المتحدة لمواجهة التحديات 

ي الدول العربية وتعزيز التحضر  الحضرية ف
لتنمية والسالم. المستدام كمحرك ل

ى هامش المنتدى الحضري العالمي العاشر،  عل
تابع  أطلق المكتب اإلقليمي للدول العربية ال

لموئل األمم المتحدة ومركز البحرين للدراسات 
 )DERASAT( االستراتيجية والدولية والطاقة

ي الملخص  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائ
التنفيذي لتقرير »حالة المدن العربية لعام 

ي  2020: تمويل التنمية الحضرية المستدامة ف
المنطقة العربية«. 

ي البحرين  يوضح التقرير الذي موَّله المركز ف
من خالل األدلة الملموسة والتحليل المتعمق، 

أولوية األدوات المالية المحلية المبتكرة 
ي البنية التحتية  واالستثمارات المهمة ف
ي إقامة مستوطنات  الحضرية للمساعدة ف

حضرية شاملة ومزدهرة ومرنة.

أكتوبر الحضري
هو فرصة للجميع ليكونوا جزًءا من الحوار حول 
ي يخلقها معدل التغيير  التحديات والفرص الت
ي شهر أكتوبر من كل عام  نا. ف ي مدن السريع ف

التوسع الحضري  ع جميع المهتمين ب يُشجَّ
ى  المستدام من الحكومات الوطنية والمحلية إل

الجامعات والمنظمات غير الحكومية 
ى عقد األنشطة والفعاليات  والمجتمعات عل
والمناقشات أو المشاركة فيها. يبدأ الشهر 
ي أول يوم اثنين من  اليوم العالمي للموئل ف ب

اليوم  ي عام 2020، وينتهي ب الشهر، 5 أكتوبر ف
ي 31 أكتوبر. العالمي للمدن ف

اليوم العالمي للموئل

ي عام 2020، شهدت المنطقة العربية عدًدا  ف
ي  اليوم العالمي للموئل ف من االحتفاالت ب
العديد من البلدان، تحت شعار »اإلسكان 

ي مصر،  للجميع: مستقبل حضري أفضل«. ف
ي  لِقت »االستراتيجية القومية لإلسكان« ف أُط

حدث افتراضي مشترك مع وزارة اإلسكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية. 
تمثل االستراتيجية التزام مصر بتوفير سكن 

الئق وبأسعار معقولة للجميع وتضع سياسات 
ي مصر. لتعامل مع تحديات اإلسكان ف واضحة ل

ي اليمن، تحت رعاية رئيس الوزراء، عقدت  ف
ي  ورشة عمل لمناقشة »التحديات الحضرية ف

ى قطاع  أثير الصراع المستمر عل اليمن« وت
الفيديو، شدد رئيس الوزراء  ي رسالة ب اإلسكان. وف
ى أن “اإلسكان حق أساسي من حقوق اإلنسان  عل
ومحفز للحقوق األساسية األخرى. إن اإلسكان 
الشامل والالئق والميسور التكلفة هو مفتاح 

نا  التحول المستدام وبناء السالم لمدن
ومجتمعاتنا«.

ي وموئل  ي فلسطين، جددت وزارة الحكم المحل ف
األمم المتحدة تعاونهما من خالل مذكرة تفاهم 

لمدة 3 سنوات. تحدد مذكرة التفاهم نطاق 
التدخالت المتفق عليها بموجب خطة عام 

ي،  ى التخطيط المكان 2030 مع التركيز عل
ي، والخدمات األساسية الحضرية،  والحكم المحل
واإلدارة الحضرية، مع إيالء اهتمام خاص للدفاع 

عن حقوق البناء والتخطيط واألراضي الخاصة 
بالمجتمعات الفلسطينية عبر 

قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها 
القدس الشرقية المحتلة.

اليوم  ي المغرب، جرى االحتفال ب ف
العالمي للموئل من خالل ندوة عبر 

اإلنترنت عن »اإلسكان للجميع« 
نظمتها وزارة اإلسكان والسياسة 

الحضرية، وحضرها الوزير وممثلون 
من منظمة المدن المتحدة والحكومات 

المحلية وجامعة الدول العربية وموئل األمم 
المتحدة.

اليوم العالمي للمدن

اليوم العالمي للمدن، نظم موئل األمم  احتفااًل ب
ي الدول العربية ومنظمة المدن  المتحدة ف
والحكومات المحلية المتحدة فرع الشرق 

األوسط وغرب آسيا  UCLG MEWA  ندوة عبر 
اإلنترنت عن »تمكين المجتمعات المحلية من 
ا مع  ي الشامل من كوفيد19-، تماشيً أجل التعاف

موضوعات عام 2020، )تقدير أهمية 
مجتمعاتنا ومدننا(«. أكدت الندوة عبر 

ي بناء  ى دور المجتمعات المحلية ف اإلنترنت عل
مرونة المدن والتخطيط لالستجابة لما بعد 

ا مع الخبرات المقدمة من مصر والمغرب  كورون
والكويت واليمن ولبنان.

ي  ي فلسطين، جددت وزارة الحكم المحل »ف
وموئل األمم المتحدة تعاونهما من خالل مذكرة 

تفاهم لمدة 3 سنوات. تحدد مذكرة التفاهم 
نطاق التدخالت المتفق عليها بموجب خطة 

»2030

ي فلسطين، أطلق موئل األمم المتحدة وشركاؤه  ف
مشروع »دعم التأهب إلدارة النفايات الصلبة 

ددت وزارة  ، ج ض �ي ط س ل ي ف
�ض

ل  وئ ىلي وم ح م م ال ك ح ال
ا  م ه اون ع دة ت ح ت م م ال الأم

اهم  ف رة ت ذك الل م ن خ م
رة  ذك دد م ح وات. ت ن دة 3 س م ل
ق  ف ت م الت ال دخ ت اق ال ط م ن اه ف ت ال

ام  ة ع ط ب خ وج م ا ب ه ي ل ع
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ي ظل كوفيد19-وتوفير الصرف  واالستجابة لها ف
ي  ي األماكن العامة ف الصحي ووسائل النظافة ف

منطقة بيت لحم« بتمويل من مؤسسة الوليد 
لإلنسانية. وحضر الحفل محافظ بيت لحم، 
ورؤساء بلديات مدن بيت جاال وبيت ساحور 

والدوحة. نُظِّمت حملة تطوعية لتنظيف 
ي جميع أنحاء المحافظة، تطوع فيها  الشوارع ف

طالب وطالبات ووزعوا أيًضا منشورات إنفو 
ي  ى العاملين ف جرافيك عن الفيروس عل

المنطقة.

نظمت وزارة التخطيط واإلسكان وسياسة المدن 
ي المغرب ندوة عبر اإلنترنت جمعت بين  ف

مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخبراء وأصحاب 
المصلحة الوطنيين والدوليين. وقد كان هدف 

مؤتمر »التفكير وتصميم مدينة الغد« رسم 
الخطوط العريضة لنهج التخطيط اإلقليمي 

التفكير وتصور مدن  نا ب المبتكر الذي يسمح ل
الغد بطريقة أكثر خضرة وشمولية واستدامة. 

وحضر الحدث رئيس وزراء المغرب، ووزير 
ي واإلسكان  ي والتخطيط العمران التخطيط الوطن

وسياسة المدن المغربية، ورئيس منظمة المدن 
المتحدة والحكومات المحلية، والمنسق 

ي المملكة المغربية،  المقيم لألمم المتحدة ف
والمدير التنفيذي لموئل األمم المتحدة.

التحالف القائم على القضايا 

)IBC-U( بشأن التحضر
ي عام  ي المنطقة العربية ف تأسس التحالف ف

ي قيادته موئل األمم المتحدة  2020، ويشترك ف
لبيئة، ويعمل كمنصة  وبرنامج األمم المتحدة ل

إقليمية لتوطين ودمج وتعميم التحضر 
المستدام كأحد مسرعات أهداف التنمية 

ي العمليات اإلقليمية والقطرية.  المستدامة ف
من خالل تنسيق األنشطة بين الجهات الفاعلة 
اإلقليمية، وتعزيز الشراكات، وتوفير التوجيه 

ي، يدعم التحالف الدول  المعياري والتقن
ي تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة،  األعضاء ف
 )SDGs( وإدماج أهداف التنمية المستدامة

ي سياساتها. واألهداف الحضرية ف

ي دعم الحكومات  ي عام 2020، نجح التحالف ف ف
ي من  ـ كوفيد19- والتعاف ي استجابتها ل المحلية ف

خالل تسهيل تبادل المعرفة والبيانات؛ تعزيز 
التعاون اإلقليمي من أجل المرونة الحضرية 

المبتكرة من خالل البرمجة المشتركة وإطالق 
مبادرات المرونة المشتركة؛ وتعزيز المعرفة 
والمعلومات الحضرية من خالل سلسلة من 

ى إنشاء  الندوات عبر اإلنترنت باإلضافة إل
مستودع مشترك لألدوات ومنتجات المعرفة 

الحضرية.

حملة تنظيف الشوارع، اليوم 
@موئل  ض العالمي للموئل، فلسط�ي

الأمم المتحدة
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عون المت�ب

Iraq UNDAF Trust Fund

Peacebuilding Fund

ا لوال الدعم  ي عام 2020 ممكنً نا ف لم يكن عمل
السخي من المانحين:
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unhabitat-info@un.org
www.unhabitat.org

@UNHABITAT

ي عالم متح�ض
نوعية حياة أفضل للجميع �ض
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