
K2102348 151021 

HSP 

HSP/EB.2021/15 

 األمم
 المتحدة 

 

Distr.: General 

25 August 2021 

Arabic 

Original: English 

 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األمم المتحدة
 للمستوطنات البشرية

 

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 المتحدة للمستوطنات البشرية

 2021لعام  الثانيةالدورة 
 2021 تشرين الثاني/نوفمبر 16و 15، عبر اإلنترنت

 *تمن جدول األعمال المؤق )أ( 6البند 
: التقرير  2023-2020تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة  

بشأن الخطة االستراتيجية للفترة   2020السنوي لعام 
2020-2023 

االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة  بشأن تنفيذ الخطة  2020موجز التقرير السنوي لعام 
 2023- 2020للمستوطنات البشرية للفترة  

 األمانة مذكرة من

 طلبتتت جمة تتئ موألتم األمت المتلتتدع التتتامجتتئ لبرنتامد األمت المتلتتدع للمةتتتتتتتتتتتتتتتوطنتتا  ال شتتتتتتتتتتتتتتريتئ، في ال  رع - 1

 ، إلى المتتدةرع التن يتتلبتتئ لبرنتتامد األمت المتلتتدع للمةتتتتتتتتتتتتتتتوطنتتا  ال شتتتتتتتتتتتتتتريتتئ(HSP/HA.1/Res.1) 1/1من قرارهتتا  3

دم الملرز في تن يل الخطئ االستتتتتترات   ئ أن ت دم ت ريرًا ستتتتتنويًا إلى الدول األعنتتتتتا  عن الت  )موألم األمت المتلدع(
الل  ،  2020ت ريرها الةتتتتتتتتنو  لجام في برنامد عمم موألم األمت المتلدع. وعل ه، أعد  األمانئ  المبينئواألنشتتتتتتتتطئ 

 :الرامط التتتتتتتالي  عبر ل تتتتتتهاالط ع ع وثمتتتتتتئ موج  لتتتتتتتلا الت رير، بم نبلتتتتتتدد الت تتتتتتدم الملرز   ل الجتتتتتتام. 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/05/english - hsp-oecpr.2021-2.pdf،  دم في االجتمتتتتاع األول قتتتتف

الستجراض منتصف المدع الرف ع المةتوى، وعف د هلا لدى موألم األمت المتلدع لكي بخنع   لل نئ الممثلين الداألمين
 .2021تموز/ةول ه  1ح يران/ةون ه إلى  29االجتماع في نيروبي في ال ترع من 

 على الصتتتتتتتتتتتتتت لتئ وهو متتا ، 2021أبتار/متاةو  11في  2020لجتام  الكتامتم الت رير الةتتتتتتتتتتتتتتنو    وأفصتتتتتتتتتتتتتتدر - 2
 الرأل ةتتتتتتتتتتتتت ئ لموقع موألم األمت المتلدع على اإلنترنت و للم على صتتتتتتتتتتتتت لئ المةتتتتتتتتتتتتتا لئ الخاصتتتتتتتتتتتتتئ مالبرنامد على 
 صتتتتتتتتتت لئ اإلنترنت. وقفدم في االجتماع األول لل نئ الممثلين الداألمين لكي بخنتتتتتتتتتتع الستتتتتتتتتتتجراض منتصتتتتتتتتتتف المدع

 :عتبتر الترامتط التتتتتتتتتالتي هتتتتتتتلا التتت تريتر  متنلتى نةتتتتتتتتتتتتتتتختتتتتتتئ إلتكتتترونت تتتتتتتئ عت االطت ع التمةتتتتتتتتتتتتتتتتتوى. ويتمت تن  الترفت تع
https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/05/annual_progress_report_2020_final.pdf  مشتاهدع نا بم  م 

ت أحيلت و   .https://www.youtube.com/watch?v=_1T38jmK7KAفيتدةو قصتتتتتتتتتتتتتتير عن الت رير عبر الرامط التتالي 
 أوسع.الم اتب اإلقل م ئ وم اتب االتصال التامجئ لموألم األمت المتلدع لنشرها على نطاق إلى مطبوعئ نةخ 
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الت رير الت دم الملرز نلو النتاألد الم مجئ )م اال  اللصاألم(    بجرضلطل ا  الدول األعنا ،  واست امئ   - 3
وجفمجت النتاألد من م اتب الم ر، والم اتب ال طريئ، والم اتب اإلقل م ئ  .2020لجام  ق اسًا ممؤشراتتا المةتتدفئ

 .2021 وش اط/فبراةر ي  انون الثاني/ةناةرفي عمل ئ جمع ب انا  قاألمئ على االست صا  أفجريت ف
ويبين الت رير مش م واضح أن موألم األمت المتلدع ةن ل م ادرا  تةتت في الوفا  بوالبئ البرنامد من   ل   - 4

المشترك، وتج ي  الجمم المنا ي، ومنع األزما  اللنريئ.   الرفاه التخف ف من حدع ال  ر وعدم المةاواع، وتلةين 
ر وظاأل ه التل ي يئ، وتوليد حلول وأفكار حنريئ أكثر ابتكارًا، طو بن م ما اأبنًا إلى أن البرنامد  ويشير الت رير

 ين، وت دبت تد    أكثر تر ي ًا.والجمم مش م مت اةد مع شر ا  استرات  ي

مم  تن يل مجض األنشطئ المدرجئ في برنامد الج إلى تجطيم (19-)كوفيدوأد  جاأللئ فيروس  ورونا  - 5
ال األلئ.    فرضتتا، في حين  ان ال بد من تكي ف أنشطئ أ رى لمواجتئ التلدبا  الجاجلئ التي  2020والمي ان ئ لجام  

وتجطم التن يل أكثر وأكثر مةبب االفت ار إلى التمويم الكامم لبرنامد الجمم المجتمد والمي ان ئ الداعمئ. وفي هلا  
المجوقا  التي حالت دون تل يق عدد من األهداف الرأل ة ئ الملددع  مجلوما  عن مجض    الة اق، ب دم هلا الت رير

مش م  امم وأفعطيت األولويئ ل جض م اال  اللصاألم من   ل عمل ئ استجراض دا لي. ودفم ت   2020لجام 
 . 2022ومشروع برنامد الجمم لجام  2021الدروس المةت ادع من هله الجمل ئ في التخط ط لجام 

في   2023-2020أع ه، أثبتت الخطئ االسترات   ئ لل ترع  المشار إل هالرغت من الة اق الصجب على و  - 6
 شريئ للتجافي المةتدام. وأصدر موألم المةتوطنا  العامتا األول أنتا أداع قويئ لمواجتئ ال األلئ الجالم ئ وإعداد 

تمويله المخصص وأمواله المتاحئ على   األمت المتلدع منشورا  وأدوا  وم ادئ توجيت ئ ومواد ت ن ئ من   ل
 وحنوره الميداني. التن يلبئالصجيدةن ال طر  واإلقل مي لتوج ه عمله المة ار  الجالمي، وتلةين  م من أنشطته 

أبنًا مجلوما  عن تصم ت وإط ق البرامد الرأل ة ئ لموألم األمت  2020الت رير الةنو  لجام وي دم  - 7
المتلدع، التي تتدف إلى تج ي  قدرع و  ا ع تن يل الخطئ االسترات   ئ من   ل توحيد الم ادرا  ل نخراط مع 

ألم لتج ي  الل وما  وشر ا  موألم األمت المتلدع. ويتمثم الغرض من هله البرامد الرأل ة ئ في أن تكون ممثامئ وسا
تكامم الجمم المة ار  والتشغيلي لموألم األمت المتلدع من أجم زيادع الك ا ع واألثر في م اال  التغيير األربجئ 

 الواردع في الخطئ االسترات   ئ.

النتاألد الطويلئ األجم م داول أعمال التنم ئ اللنريئ   2023-2020وتربط الخطئ االسترات   ئ لل ترع  - 8
. وهله الم اال  تدعمتا عدع  اً مجنج ز مجنتا  بًا إلى نظريئ تغيير تتنمن أربجئ م اال  مترامطئ  الجالم ئ، استناد

ملر ا  لدعت والبئ موألم األمت المتلدع و براته، مما في ذلم الة اسا  والتشريجا  والتخط ط اللنر  واللو مئ  
 والتمويم.

 شير إلى عدد  ف.  2023-2020الجام األول من تن يل الخطئ االسترات   ئ لل ترع    النو  على  الت رير  ويل ي - 9
من التجدة   على برنامد الجمم والنواتد المتو اع، بنا  على تلليم مةتمر للظروف الخارج ئ، ويجرض النتاألد 

إلى جانب النتاألد ذا  الصلئ    لموألم األمت المتلدع،  والتن يلبئويلدد الت رير األنشطئ المة اريئ  المفل  ئ حتى اآلن.  
جد المللي والوطني واإلقل مي والجالمي. ويتنح األثر من   ل حصاألم وقصص ملددع لكم م ال من   على الصف

 م اال  التغيير األربجئ والمجالت ال ارزع المفل  ئ   ل ال ترع المشمولئ مالت رير.

مت لتج ي  التن يل وت ةيروقد دفعت تن يل الخطئ االسترات   ئ بت  م تنظ مي جدةد  - 10 نتد مت دد  ات اع صف
 للشراكا  االسترات   ئ، والتد    ال األمئ على المجارف واألدلئ، وإب اد حلول مبتكرع.

آل ا  مال ئ مبتكرع، وال س ما م ادرع المدن الرأل ة ئ ألهداف التنم ئ   وضع  وتتنمن النواتد المتو اع المتمئ - 11
مت مرفق المةتدامئ، التي ستةرع وتيرع ت ن يل أهداف التنم ئ المةتدامئ على الصجيد المللي. وباإلضافئ إلى ذلم، صف

االستثمار في المدن ل  ون ممثامئ غرفئ لت ادل المجلوما  للمشاريع اللنريئ مالتجاون الوثيق مع مةتثمرين على  
 خاص وال طاعا  المتجددع األطراف.نطاق واسع من ال طاعين الجام وال
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م ااًل من م اال  اللصاألم الواردع في الخطئ االسترات   ئ   12م اال  من أصم    6  يجانتووف ًا للت رير،   - 12
، ف د  إلى حد  بير تن يلها. ونظرًا ألنتا م ادرا  ممولئ من المشروع وبالتالي ةتأ رمن ن ص نةبي في التمويم، 

ات   ا  ال تا  المانلئ. ونت  ئ لللم، بظم التمويم بجتمد تل يق الخطئ االسترات   ئ الكاملئ على ت ني   واستر 
الطويم األجم الل  بم ن التنبؤ مه بمثم أولويئ استرات   ئ مالنة ئ للمنظمئ لنمان تل يق المخرجا  والنتاألد 

 مطري ئ أكثر توازنًا.

ال األمئ ون اط   ويوضح تلليم الطامع المتكامم للافظئ موألم األمت المتلدع عبر  طته االسترات   ئ الروامط - 13
تتل ق من   ل حصيلئ أول ئ    ال وع ومواطن النجف عبر حصاألم الخطئ االسترات   ئ. ويفظتر أن النتاألد غال ًا ما

في أحد البرامد ال رع ئ، مع ضمان مةاهما  إضاف ئ في اللصاألم في برنامد فرعي آ ر. ومن األمثلئ ال يدع 
(، مع المةاهمئ في التخف ف من آثار 1-1م المةتدام )اللصيلئ على ذلم الجمم على الخدما  األساس ئ والتن 

(. ويوفر هلا التلليم أساسًا جيدًا لتلدةد األهداف لمواصلئ البرم ئ المتكاملئ مما 1-3تغير المناخ )اللصيلئ 
 ةتماشى مع إعادع مجاةرع الخطئ االسترات   ئ على أساس استجراض منتصف المدع للخطئ االسترات   ئ.

 من الت رير ال روع األربجئ التال ئ:ويتن - 14
، واست امئ موألم األمت  2020بجرض ال رع األول م دمئ توضح األولويا  االسترات   ئ لجام  ( أ)

  ل الجام، وتر ي ه على النتوض مال نابا اللنريئ دا م منظومئ  (19-)كوفيدالمتلدع ل األلئ فيروس  ورونا 
   ةت جه لتل يق األثر على نطاق واسع؛ الل ‘‘مر   التمي ’’نتد األمت المتلدع، و 

ب دم ال رع الثاني ت ي مًا م صً  للت دم الملرز والنتاألد المل  ئ في  م م ال من م اال  التغيير  (ب)
 تلويل ئ ويظتر النتاألد؛األربجئ، ويجرض قصصًا 

بجرض ال رع الثالث الطري ئ التي بنطلع بتا موألم األمت المتلدع بدور مل   للنتوض مال نابا   (ج)
 ؛2021اللنريئ من   ل الشراكا  االسترات   ئ، وي دم نظرع موج ع إلى األمام نلو الخطئ االسترات   ئ لجام 

 . 2020لموألم األمت المتلدع في عام ب دم ال رع الرامع نظرع عامئ على األدا  المالي  (د)

بةتجرض موألم األمت المتلدع إن ازاته والتلدبا  التي واجتتا في الةنئ األولى من الخطئ   وبينما - 15
، ب دم الت رير توص ا  لتوج ه مواصلئ التن يل. وتتنمن هله التوص ا  التخط ط 2023-2020االسترات   ئ لل ترع  

مويم المؤمَّن؛ وتج ي  الوظ  ئ التل ي يئ للمنظمئ؛ وتنق ح نتد ترس خ موألم األمت وتلدةد األهداف مما ةتناسب مع الت
جد المللي  لت ألت االحت اجا  االست اما  تطويع المتلدع  مر   للتمي . وأ يرًا، ةوضح الت رير ضرورع  على الصف

 وال طر  واإلقل مي.
_____________ 


