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 لبرنامج األمم المتحدة

 للمستوطنات البشرية
 

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 المتحدة للمستوطنات البشرية

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

 *من جدول األعمال المؤقت )أ(  6البند 
التقرير السنوي لعام  :2023-2020تنفيذ الخطة االستراتيجية للفترة 

 2023-2020عن الخطة االستراتيجية للفترة  2020

 2023-2020للمستوطنات البشرية للفترة إعادة معايرة الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة 
عقب االجتماع األول للجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلجراء 

 استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى 

 تقرير المديرة التنفيذية

 مقدمة -أوالا 
تعرض هذه المذكرة مقترحات بشأن السبل التي يمكن لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل  -1

األمم المتحدة( من خاللها أن يمضي قدمًا في ضوء التوصيات التي قدمتها لجنة الممثلين الدائمين لدى موئل األمم  
ة رفيع المستوى، الذي ُعقد عبر اإلنترنت في المتحدة في االجتماع األول للجنة إلجراء استعراض لمنتصف المد

بشأن تنفيذ   2021/2، مع اإلشارة بشكل خاص إلى التوصية  2021تموز/يوليه    1حزيران/يونيه إلى    29الفترة من  
، على النحو 2023-2020بشأن الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة    1/1القرار  

. وتقدم المذكرة توجيهات بشأن الطريقة التي يمكن بها إعادة معايرة HSP/OECPR.2021/8لوثيقة المبين في ا
، استنادًا إلى ’’النهج الثالثي المنظور‘‘ المقترح 2023- 2020الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة 

نفيذي مع الخطة االستراتيجية التي أعيد  على الدول األعضاء؛ وكيف يمكن للبرنامج أن يوائم عمله المعياري والت
‘‘، على النحو الذي طلبته  2022معايرتها؛ وكيف يمكن أن يساعد ذلك في تنفيذ ’’مشروع برنامج عمل ُمرّكزًا لعام  

 . 2021لجنة الممثلين الدائمين، لعرضه على المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام 
ل إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى الخطة  وأكدت توصيات اللجنة في اجتماعها األو  -2

( وخارطة طريق لتحقيق 19-االستراتيجية بوصفها إطارًا متينًا للتعافي من جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد
أهداف التنمية المستدامة؛ وأقرت بأن االفتقار إلى التمويل غير المخصص قد قيد بشدة التقدم المتوازن في تنفيذ 

االستراتيجية وتنفيذ إطار النتائج لرصد تنفيذها؛ وشجعت المديرة التنفيذية على مواصلة تعديل وتعزيز دعم  الخطة
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موئل األمم المتحدة للدول األعضاء في االستجابة ألوجه الضعف والمخاطر الجديدة من حيث القدرة على الصمود  
جابة للجائحة، وللتعجيل بالتقدم نحو التنفيذ الكامل  وتغير المناخ، وتهيئة الظروف للتعافي المستدام والشامل است

؛ وأهابت بالمديرة التنفيذية أن تعزز تحليل الروابط بين أنشطتها التنفيذية 2030لخطة التنمية المستدامة لعام 
مل، وأن  والمعيارية لزيادة أثر عملها على جميع النتائج ذات الصلة للخطة االستراتيجية دعمًا للتعافي المستدام والشا

تعرض التحليل على جمعية موئل األمم المتحدة التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورتها الثانية 
إلى المجلس التنفيذي  2022وعلى المجلس التنفيذي لمواصلة النظر فيه، ولتقديم مشروع برنامج عمل ُمرّكزًا لعام 

 . 2021في دورته الثانية لعام 

 باستخدام نهج ثالثي المنظور 2023-2020إعادة معايرة الخطة االستراتيجية للفترة  -ثانياا 
الحظت اللجنة، في اجتماعها األول إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى، أن اإلطار الذي   -3

االثنتي عشرة، قد أثبت أنه إطار ، بمجاالته األربعة للتغيير والنتائج  2023-2020وفرته الخطة االستراتيجية للفترة  
متين. غير أن المطلوب في المرحلة الحالية من الخطة االستراتيجية هو إعادة معايرة العمل المعياري والتشغيلي 

 لموئل األمم المتحدة، مع اإلبقاء على الهيكل األصلي للخطة. وسيظل إطار النتائج أيضًا دون تغيير.
ة استخدام النهج الثالثي المنظور، الذي ُعرض في االجتماع األول للجنة  ولذلك يقترح موئل األمم المتحد -4

إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى، لتوجيه عملية إعادة المعايرة، التي ستسمح بتعديل وتعزيز دعم  
نظور موئل األمم البرنامج للدول األعضاء، على النحو الذي دعت إليه اللجنة. وسيساعد استخدام النهج الثالثي الم

 المتحدة على إعادة التوازن إلى االستثمار وإقامة صلة أفضل بالمعرفة واألصول والقدرات.
 :والمنظور الثالثي المقترح هو على النحو التالي -5

ضمان استجابة جميع البرامج الجديدة ألوجه الضعف والمخاطر الجديدة في المدن. وأظهر تحليل   ( أ)
في المدن أن مخاطر العدوى والوفاة كانت متطابقة في مناطق السكن غير   19-دأثر مرض فيروس كورونا كوفي

المالئم، والحرمان العالي، والتفاوت المكاني، ولكن أيضًا في المناطق األكثر تماسكًا، حيث يبدو أن الناس يتأثرون  
تحدة خرائط لعدد من هذه  بشكل خاص بعدم كفاية وسائل النقل العام ونوع ومكان العمل. وقد رسم موئل األمم الم

 المناطق التي تعتبر بؤر ضعف، واصفًا جغرافيا جديدة ألوجه الضعف والمخاطر؛ 
متابعة برامج أكثر تكاماًل لتكييف وظيفة وشكل المدن لالستجابة لألزمات الحالية والمستقبلية من  (ب)

التخطيط الحضري وترتيبات اإلدارة في مدن  حيث القدرة على الصمود وتغير المناخ. وتبين أفضل الممارسات في 
(  19-العالم أن األحياء اإليكولوجية المستدامة هي الخيار األمثل للتصدي لجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

والتهديدات المستقبلية، وتحقيق التوازن بين التحضر المستدام وحماية التنوع البيولوجي. ويبدو أن األحياء التي تتوفر 
اكن عامة وخدمات ومرافق كافية، بما في ذلك تلك المخصصة للصحة والتعليم، والمنظمات المحلية أو فيها أم

المجتمعية الراسخة، هي أنسب الوحدات الوظيفية لهيكلة االستجابات وتوسيع نطاقها على مستوى المدينة. ولذلك  
ى حلواًل مستدامة ومنصفة بغية إعادة  سيستعرض موئل األمم المتحدة مبادئ التخطيط الحضري الحالية التي تتبن

توجيه التدخالت التي تعيد تشكيل المورفولوجيا الحضرية، بدعم من االبتكار واإلبداع والتكنولوجيا والحلول القائمة  
 على الطبيعة التي تسهم في جعل المدن أكثر قدرة على الصمود وتحوطًا للمستقبل ضد تغير المناخ؛

مج لدعم االنتعاش الحضري االجتماعي واالقتصادي الطويل األجل  تهيئة الظروف لجميع البرا (ج)
الذي يساعد على التغلب على التفاوت المكاني ويعالج حالة الطوارئ المناخية. لقد شكل الوباء تحديًا للوضع المالي  

ت الضريبية.  للعديد من الحكومات المحلية. وتتقلص إيرادات البلديات نتيجة النخفاض النشاط االقتصادي والسياسا
ولحقت بالقطاعات اإلنتاجية الحضرية وأسواق العمل أضرار بالغة، وتعطلت سالسل القيمة واإلمدادات. ومن 
المتوقع أن تشهد الحكومات المحلية انخفاضًا كبيرًا في التمويل المحلي، رغم أنها تحتاج إلى زيادة اإلنفاق المحلي 

على حد سواء. ولذلك سيعيد موئل األمم المتحدة تركيز عمله لزيادة لمواجهة الوضع الحالي والظروف المستقبلية 
القدرة االقتصادية للمدن على الصمود وإعداد استراتيجيات اجتماعية واقتصادية تؤكدها نهج اقتصادية متينة لتطوير 

 البنية األساسية وسالسل اإلمداد واالرتقاء باإلنتاج.
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ل للطبيعة المتكاملة لعمله، بما في ذلك نتائج الخطة االستراتيجية، وقد بدأ موئل األمم المتحدة إجراء تحلي -6
والموجز  ،  (CitiIQ)كيو  -، سيتي آي19-والبيانات والمعارف الجديدة المستمدة من قاعدة بياناته العالمية بشأن كوفيد

صادرة عن منشور في عالم حضري“ والنتائج والتوصيات ال  19-السياساتي الذي قدمه األمين العام بعنوان ”كوفيد
، والتي ستساعد جميعها ’’المدن واألوبئة: نحو مستقبل أكثر عداًل واخضرارًا وصحة‘‘موئل األمم المتحدة األخير 

 في توجيه المزيد من إعادة المعايرة لحافظته المعيارية والتشغيلية.
 وتتضمن أمثلة إعادة المعايرة ما يلي:  -7

( بشكل أكثر وضوحًا باالنتعاش 3-3، و 2- 3، و1- 3ربط تخطيط تغير المناخ )النتائج  )أ( 
االجتماعي واالقتصادي، األمر الذي يتطلب أيضًا استعراضًا لكيفية مشاركة موئل األمم المتحدة بقوة أكبر في 

 (؛ 2-2االقتصادات الحضرية )النتيجة 
امة )النتيجة  (، كجزء من األحياء اإليكولوجية المستد2-1زيادة التركيز على اإلسكان )النتيجة  )ب(

( والمساهمة في  3-4و 3-3و  2- 3( باعتباره وسيلة لبناء القدرة على التكيف مع المناخ والجائحة )النتائج 1-3
 (؛ 1-3التخفيف من آثار تغير المناخ )النتيجة 

ضمان أن يرتبط العمل المتعلق بزيادة وتكافؤ فرص الوصول إلى األماكن العامة والتنقل )النتيجة  )ج(
ى نحو أكثر فعالية باعتماد حلول قائمة على الطبيعة، وحماية خدمات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، ( عل1-1

 (.2-3، و1- 3والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وأثر جزر االحترار الحضرية )النتيجتان 
والتشغيلي لموئل األمم المتحدة مع الخطة االستراتيجية اإلجراءات المقترحة إلعادة تنظيم العمل المعياري   -ثالثاا 

 2023-2020التي أعيد معايرتها للفترة 
يتطلب النهج الثالثي المنظور اتخاذ إجراءات لتعديل االستجابة المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة  -8

ء مزيد من التحليل لحافظة البرنامج وإعادة ترتيب أولويات استخدام الموارد األساسية. وسيوجه هذا النهج إجرا
 المعيارية والتنفيذية ومساهمته في الخطة االستراتيجية.

 ويقترح اتخاذ اإلجراءات التالية:  -9
 دمج البيانات والتحليالت الجديدة مع أفضل الممارسات لتحديد التدخالت االستراتيجية؛ ( أ)
لتي تعتبر حاسمة في إعادة معايرة تحديد الروابط ذات األولوية بين نتائج الخطة االستراتيجية ا (ب)

 الخطة االستراتيجية، استنادًا إلى النهج الثالثي المنظور )انظر األمثلة الواردة أعاله(؛ 
تحديد أولويات المؤشرات في إطار النتائج التي يمكن أن تساعد على توضيح أثر النهج الثالثي   (ج)
 المنظور؛

واألدوات السياساتية، التي تحتاج إلى تعديل تحديد األطر المعيارية، بما في ذلك التوجيهات  (د)
والثغرات المعيارية التي تحتاج إلى معالجة، بدءًا بقائمة الخدمات. وعلى سبيل المثال، وضع دليل وتقديم الدعم  

  1-1التقني إلعادة تصميم المناطق واألسواق العامة )كجزء من االنتعاش االجتماعي واالقتصادي( )النتيجتان 
 (؛ 3-1نماذج تدريبية لبناء القدرات بشأن كيفية إدماج الصحة في خطط االنتعاش )النتيجة  (؛ ووضع2-2و

 تعديل البرامج العالمية والبرامج الرئيسية. وتشمل األمثلة ما يلي: (ه)
األحياء والمجتمعات المحلية الشاملة للجميع والنابضة بالحياة: تحديد    :1البرنامج الرئيسي   ‘ 1’

(، والمرونة  2-1أولويات نواتج العمل للجمع بين رفع مستوى األحياء الفقيرة )النتيجة 
(،  3-3و 1-3(، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه )النتيجتان 3- 4)النتيجة 

(،  2-2(، واالنتعاش االقتصادي )النتيجة 2-3نتيجة والحلول القائمة على الطبيعة )ال
 حسبما يتجلى في العمل المتعلق بتجديد األنهار )إثيوبيا وكينيا وموزامبيق(؛



HSP/EB.2021/19 

4 

مستوطنات بشرية قادرة على الصمود من   :(RISE-UP) النهوض  :3البرنامج الرئيسي  ‘ 2’
أجل فقراء المناطق الحضرية: الحاجة إلى النظر في تحليل أوسع نطاقًا ألوجه الضعف 
الجديدة، مع وجود صلة أقوى باالنتعاش االجتماعي واالقتصادي )األمن الغذائي لسبل  

(،  2- 3)النتيجة  ( والحلول القائمة على الطبيعة2-2العيش المستدامة الجديدة( )النتيجة 
التي تم تأطيرها في مواجهة التقدم األكثر تكاماًل نحو أهداف التنمية المستدامة، على النحو  

 مدن أهداف التنمية المستدامة؛ :5الذي يسهله البرنامج الرئيسي 
البرنامج العالمي المتعلق بالحيز العام: إعادة توجيه مشاريع الحيز العام للتركيز على دعم   ‘ 3’

الخضراء وخيارات التنقل البطيئة، مع أثر أكبر على   - دن في تطوير شبكاتها الزرقاءالم
حماية التنوع البيولوجي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأثر الجزر الحرارية  

 الحضرية؛ 
 :تحديد أولويات تطوير البرامج المتكاملة االستباقية. وتشمل األمثلة ما يلي (و)

لبحوث المشتركة بشأن التحضر والمحددات الصحية، التي أعدتها منظمة البناء على نتائج ا ‘ 1’
’’إدماج الصحة في التخطيط الصحة العالمية وموئل األمم المتحدة، مثل الكتاب المرجعي  

‘‘، واالستجابة للطلب المتزايد من المدن، مع وضع برنامج جديد يدمج  الحضري واإلقليمي
 ت والتخطيط؛الصحة البدنية والعقلية في السياسا

دعم الحكومات في التصميم المبتكر وتمويل خيارات التنقل المنخفضة التكلفة كجزء من   ‘ 2’
(، دعمًا  3- 1، و1-1األحياء اإليكولوجية المستدامة )المشي وركوب الدراجات( )النتيجتان  

)النتيجة ( والتخفيف من آثار تغير المناخ  2-2لالنتعاش االجتماعي واالقتصادي )النتيجة  
 (؛ 3-3

االستفادة من قدرة موئل األمم المتحدة عن طريق االستثمار اإلضافي في الشراكات االستراتيجية  (ز)
 مع كيانات األمم المتحدة األخرى. وتشمل األمثلة ما يلي:

العمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية  ‘ 1’
 األمم المتحدة للبيئة بشأن االنتعاش الحضري االقتصادي المستدام واألخضر؛ وبرنامج 

العمل مع برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن الحلول القائمة على الطبيعة والصلة بين التنوع  ‘ 2’
 البيولوجي والتحضر. 

تحدة، يلزم النظر في  ولتنفيذ هذه اإلجراءات وكفالة مواءمة العمل المعياري والتنفيذي لموئل األمم الم -10
 اإلجراءات التمكينية التالية:

تحديد الثغرات في القدرات من حيث الخبرة األساسية، وحيثما أمكن، إعادة تحديد القدرات األساسية  ( أ)
 أو تحديد األولويات في تعبئة الموارد المخصصة بشروط ميسرة أو مشددة؛

 ’’الملكية‘‘ للنهج الثالثي المنظور؛  و تنظيم التوعية والتدريب المتخصصين من أجل بناء الوعي (ب)
’’المدن واألوبئة: نحو تنظيم حملة للدعوة بشأن توصيات منشور موئل األمم المتحدة المعنون  (ج)

 والنهج الثالثي المنظور المقترح.مستقبل أكثر عداًل واخضراراً وصحة‘‘،  

 2022مشروع برنامج العمل المركز ومشروع الميزانية لعام  -رابعاا 

، إلى المديرة التنفيذية أن تقدم إلى  2021/2من توصيتها  4طلبت لجنة الممثلين الدائمين، في الفقرة  -11
 ‘‘. 2022’’مشروع برنامج عمل ُمرّكزًا لعام  2021المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام  
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عمل المركز لعام  ويقترح موئل األمم المتحدة استخدام النهج الثالثي المنظور لتزويد مشروع برنامج ال -12
بالتركيز الفني اإلضافي المطلوب بهدف إعادة معايرة المنجزات المستهدفة المقترحة. وستستند عملية إعادة  2022

المعايرة إلى تحليل أكثر تفصياًل للروابط بين النتائج ذات األولوية للخطة االستراتيجية، مع مراعاة مواطن الضعف  
 لتشغيلية الحالية )انظر أيضًا الفرع الثاني من هذه المذكرة(.في حافظة البرنامج المعيارية وا

وينبغي النظر إلى العملية باالقتران مع أثر نقص الموارد على األداء العام لموئل األمم المتحدة )بما في   -13
د(، وهو ما  ذلك ما يتعلق بالتوجيه التنفيذي، والدعم التشغيلي، والرصد والتقييم، واالتصال والتوعية، وتعبئة الموار 

 . 2022يتناوله فرع الميزانية المتعلق بمشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية لعام 
، برنامج العمل المقترح 2021حزيران/يونيه  24وأوضحت لجنة البرنامج والتنسيق بشكل جوهري، في  -14

وهو يقدم أول مثال على    .(A/76/6من الوثيقة    15)على النحو المدرج في الفرع    2022لموئل األمم المتحدة لعام  
الطريقة التي يمكن بها إعادة معايرة برنامج العمل، مع مراعاة الدروس المستفادة والتوصيات الناشئة عن الجائحة  

 )انظر المرفق الثاني(. 

 التحديات التي تواجه تنفيذ المسؤولية االئتمانية لرصد الخطة االستراتيجية واإلبالغ عنها -ألف

في المائة( من خالل تمويل مخصص من خالل المشاريع. وإذا تعذر    90ُتقدم معظم موارد البرنامج )نحو   -15
مليون دوالر من تمويل المؤسسة غير المخصص في مشروع برنامج العمل ومشروع الميزانية لعام  12تعبئة مبلغ 

ميزانية العادية، فسوف تتأثر األنشطة من ال  15مليون دوالر المقترح في إطار الفرع    13.8الستكمال مبلغ    2022
 البرنامجية التالية:

 التنفيذ الجزئي إلطار النتائج الذي تمت الموافقة عليه في إطار الخطة االستراتيجية؛ ( أ)
 محدودية القدرة على رصد تنفيذ الخطة االستراتيجية؛ (ب)
 محدودية القدرة على تقييم التقدم المحرز في الخطة االستراتيجية؛ (ج)
 لقدرة على إصدار التقارير السنوية؛محدودية ا (د)
 محدودية القدرة على التدريب وبناء القدرات وتحديد أفضل الممارسات واستخدامها. (ه)

التحديات في االضطالع بالدور المنوط بموئل األمم المتحدة بوصفه جهة تنسيق معنية بالتحضر المستدام من   -باء
 أجل التنسيق على نطاق منظومة األمم المتحدة

سب هذا العنصر من دور موئل األمم المتحدة أهمية خاصة في ضوء حقيقة أن األمين العام تعهد يكت -16
بضمان تعبئة أقوى لمنظومة األمم المتحدة لالستجابة للتحضر بوصفه أحد ’’التوجهات الكاسحة‘‘ وفي ضوء 

 ما يلي: إمكانات التحضر المستدام لتحقيق أهداف الخطة العالمية. ومع ذلك، تتضمن التحديات
قدرة محدودة للغاية لتنفيذ استراتيجية التنمية الحضرية المستدامة على نطاق منظومة األمم المتحدة،   ( أ)

 سيما إنتاج البيانات الحضرية العالمية ورصد االتجاهات والظروف القطرية واإلقليمية؛ وال
عاون على الصعيد  قدرة محدودة للغاية لدعم التحليل الُقطري المشترك والمشاركة في إطار الت (ب)

 الُقطري وللمشاركة في الدعم والتنسيق المتكاملين للسياسات على الصعيد اإلقليمي؛
بطء تطوير الشراكات االستراتيجية مع كيانات األمم المتحدة الرئيسية األخرى، بما في ذلك برنامج   (ج)

الالجئين، والعمل على تحقيق نتائج جماعية تتماشى األمم المتحدة اإلنمائي ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون  
 مع الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة.
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 التحديات المتعلقة بالتنفيذ المحدود لقرارات جمعية موئل األمم المتحدة -جيم

األمم بشأن المبادئ التوجيهية على نطاق منظومة  1/2فيما يتعلق بقرار جمعية موئل األمم المتحدة  -17
 المتحدة بشأن المدن والمستوطنات البشرية األكثر أمانًا:

إلى المديرة التنفيذية أن تنظر في السبل العملية للمتابعة بشأن استخدام وتطبيق  7تطلب الفقرة  ( أ)
المبادئ التوجيهية، بما في ذلك تخصيص الموارد المالية الطوعية، من أجل التنفيذ الفعال لبرنامج المدن األكثر 

انًا وإقامة الشراكات مع هيئات األمم المتحدة األخرى والسلطات المحلية والرابطات المؤلفة من تلك الجهات،  أم
والرابطات المهنية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية األخرى؛ غير أن التمويل المخصص  

 ؛ 2020بشروط ميسرة ومشددة انخفض إلى ما يقرب من الصفر في عام  
قد انصب التركيز حتى اآلن على تعبئة الموارد المشتركة، استنادًا إلى إطار البرمجة المشتركة مع   (ب)

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وبشأن وضع مقترحات للتمويل الجماعي، مثل ذلك المقدم من  
لمكسيك(؛ وفيما يتعلق بالتعاون ووضع  صندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن البشري )في جنوب أفريقيا وا

مقترحات مشتركة مع السلطات المحلية )على سبيل المثال، التحضير للبرلمان العالمي لرؤساء البلديات، الذي  
 (؛ 2021تشرين األول/أكتوبر  23إلى    21سيعقد في باليرمو، إيطاليا، في الفترة من 

واحد، ُيدفع مرتبه من التمويل المخصص بشروط يدعم العمل في المدن األكثر أمانًا حاليًا موظف   (ج)
توجد موارد لبدء تنفيذ أداة رصد السالمة الحضرية أو لتطوير آلية استعراض األقران. ونظرًا  ميسرة من السويد. وال

  للمستوى الحالي للموارد، لن يتسنى سوى إجراء صيانة خفيفة للشبكة العالمية للمدن األكثر أمنًا، وتقديم دعم محدود 
للمبادرات الوطنية في المكسيك وجنوب أفريقيا. ومن المرجح أن يركز التمويل المخصص، إذا ما تمت تعبئته، على  

 عدد محدود من المدن أو البلدان، بداًل من مواصلة التطوير المعياري أو التنفيذ العالمي للمبادئ التوجيهية.
تحقيق المساواة بين الجنسين من خالل عمل   بشأن 1/4وفيما يتعلق بقرار جمعية موئل األمم المتحدة  -18

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل دعم إيجاد مدن ومستوطنات بشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة 
 : على الصمود ومستدامة

ال تتوفر موارد أساسية للنهوض بالقرار، كما أن الموارد الخارجة عن الميزانية المخصصة بشروط   ( أ)
 ميسرة محدودة وبالتالي من المرجح أن يكون لها األثر التالي: 

الحد األدنى من المشاركة في تطوير شراكات مع كيانات األمم المتحدة األخرى، مثل هيئة  ‘ 1’
األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والمنظمات الشعبية المعنية بالمرأة؛ ورغم 

 مذكرات التفاهم، إال أنها لم تنفذ بعد؛توقيع عدد من 
التأخر في وضع الصيغة النهائية لتنفيذ السياسات وخطط العمل الجنسانية، التي هي في   ‘ 2’

المراحل النهائية لوضعها، دون أن تكون لديها القدرة على وضع أو إنفاذ نظام رصد قوي  
 لتنفيذها؛

عميم مراعاة المنظور الجنساني، داخليًا وخارجيًا التحديات التي تواجه تنفيذ بناء القدرات وت ‘ 3’
 على حد سواء؛ 

وفي حدود الموارد الحالية، يمكن تقديم دعم محدود فقط من األمانة إلى الفريق االستشاري المعني  (ب)
بالقضايا الجنسانية؛ وُعلق تنفيذ السياسة الجنسانية وخطة العمل؛ ويقتصر إدماج المنظور الجنساني في جميع أنحاء  

توجد قدرة على تصميم تدخالت قوية  موئل األمم المتحدة على اآلراء المقدمة بشأن وثائق المشروع ومقترحاته. وال
تركز على نوع الجنس في الميدان أو وضع مبادئ توجيهية تركز على نوع الجنس، أو جمع بيانات مصنفة حسب 

 لقدرات، سواء داخليًا أو خارجيًا.نوع الجنس عن أثر عمل البرنامج في الميدان، أو لدعم تنمية ا
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الريفية من أجل الحضرنة والمستوطنات البشرية  - بشأن تعزيز الروابط الحضرية   5/ 1وفيما يتعلق بالقرار   -19
 :المستدامة

أتاح وقت الموظفين، الذي تغطيه موارد الميزانية العادية، تعزيز الشراكات مع كيانات مثل اتفاقية  ( أ)
شأن تغير المناخ، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة التعاون والتنمية في  األمم المتحدة اإلطارية ب

الميدان االقتصادي، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، والعمل مع رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين بشأن 
تمثيل في المنتديات الدولية بشأن الروابط  التنمية العمرانية. كما أتاح مساهمة محدودة في تطوير العمل المعياري وال

الريفية كأداة لزيادة الوعي. وقد ُمولت جميع األنشطة األخرى من الموارد المخصصة بشروط ميسرة أو  - الحضرية
 مشددة؛

سيعوق المستوى الحالي المحدود للموارد المتاحة تنفيذ القرار من حيث وضع استراتيجية بيانات  (ب)
تصادية بشأن الروابط بين المناطق الحضرية والريفية وتقييم أثر الروابط الحضرية الريفية على  مكانية واجتماعية واق
تسمح مستويات الموارد المحدودة بتوفير الدعم الذي تطلبه الدول األعضاء في جميع المناطق  التحضر المستدام. وال

الفجوة الحضرية الريفية عن طريق تعزيز الريفية أو في التغلب على  - في معالجة الهجرة في السلسلة الحضرية
 المدن الوسيطة. وفيما يتعلق بهذه األخيرة، سيقتصر الدعم على جمع ونشر دراسات الحالة والممارسات الجيدة؛

عناصر إضافية تتطلب مزيدًا من  19-أبرزت الحلقات الدراسية الشبكية حول التعافي من كوفيد (ج)
الغذائية، وتوافر المرافق الطبية في المدن الوسيطة والمناطق الريفية، والهجرة النظر، بما في ذلك تعزيز النظم 

 يمكن مواصلة تطوير هذه المسائل دون توفير موارد إضافية.  والفجوة الرقمية اإلقليمية. وال

 التحديات المتصلة بالقدرة المحدودة على ضمان تطوير العمل المعياري العالمي لموئل األمم المتحدة -دال

فيما يتعلق بالقدرة المحدودة للبرنامج على ضمان تطوير عمله المعياري العالمي في جميع برامجه الفرعية  -20
 ودعم التكامل الكامل بين عمله المعياري والتنفيذي، ينبغي مالحظة ما يلي: 

يبدأ اإلنتاج المعياري على نحو متزايد من العمل القائم على المشاريع، الذي يرتكز على بلدان   ( أ)
ومناطق محددة؛ وبالتالي، سيكون للقدرة المحدودة على هذا العمل أثر على مواصلة تطوير األطر واألدوات المعيارية 

 العالمية؛
ستتاح قدرة محدودة على توفير الدعم في مجال السياسات العامة للعمليات على الصعيدين القطري  (ب)

 واإلقليمي، وتكييف األطر المعيارية مع كل سياق؛
ر الدعم األساسي لتطوير البرامج الرئيسية لموئل األمم المتحدة كمحفز إلدماج العمل لن يتوف (ج)

 المعياري والتنفيذي للبرنامج؛
 ستتاح موارد محدودة إلنتاج المنشورات العالمية الرئيسية )بما في ذلك تقرير حالة مدن العالم(.  (د)

 الهيكل اإلقليمي ووجود موئل األمم المتحدة -خامساا 
إصالحات األمم المتحدة، التي بدأتها الدول األعضاء من خالل االستعراضات الشاملة للسياسات قد دعت   -21

 التي تجري كل أربع سنوات بقيادة األمين العام، إلى اتباع نهج إقليمي أقوى إزاء عمل األمم المتحدة.
األمم المتحدة أن   وتتطلب القيمة المضافة للجهود التي يبذلها موئل األمم المتحدة على نطاق منظومة -22

يضطلع البرنامج بدور كامل في تلك الجهود على الصعد القطري ودون اإلقليمي واإلقليمي. وهذه المساهمة حاسمة 
إذا ما كان لموئل األمم المتحدة أن يضطلع بدوره في التنسيق على نطاق المنظومة بشأن التحضر المستدام، وكفالة  

المعياري والتنفيذي، والوفاء بشراكاته االستراتيجية مع كيانات األمم المتحدة المواءمة والتكامل السليمين لعمله 
 األخرى.

وإن افتقار موئل األمم المتحدة إلى القدرة في الوقت الحاضر على ضمان وجود ضئيل في المراكز دون   -23
 على حد سواء. اإلقليمية واإلقليمية لألمم المتحدة يهدد بتغيير دوره األساسي كوكالة معيارية وتشغيلية



HSP/EB.2021/19 

8 

 المرفق األول 

الصياغة المتوافقة مع النهج الثالثي المنظور في النسخة الحالية من مشروع برنامج العمل لعام 
)أ((2022

 1البرنامج الفرعي 
ستحصل الحكومات المحلية على الدعم من أجل االستثمار في االبتكارات المالية والمؤسسية واالقتصادية   4- 15

. وستتيح الشراكات الدعم للمدن في  االنتعاش االجتماعي واالقتصادي المستدامواالجتماعية التي تحقق 
القتصادية على المستوى وضع ميزانيات وأطر مالية أكثر مرونة تتيح تقديم الخدمات وبلوغ التنمية ا

وسيدعم موئل األمم المتحدة المدن في إعادة تشكيل حلول التخطيط الحضري األكثر استدامة  المحلي. 
 وتكاماًل، ودعمها باالبتكار والتكنولوجيا لتصبح أكثر معافاة مرونة.

، وإعداد تقرير عالمي عن حالة المدن يكون مشفوعًا  19- إزاء كوفيد مؤشر الضعف المكانيسيساعد  12- 15
بتوصيات مكرسة في مجال السياسات، على دعم التدخالت التقنية. فهذه البيانات والمعارف، إلى جانب 
العمل المعياري والتنفيذي الذي تم تكييفه من أجل التصدي للجائحة على المدى المتوسط والمدى  

تعالج التفاوتات الهيكلية وتستعد للتعافي االجتماعي  ًا للمدن وللدول األعضاء لكي الطويل، تتيح فرص
طابع التركيز على جميع الجهود التي تبذلها  2022وسيضفي برنامج عمل الموئل لعام  واالقتصادي.

لدول  مختلف البرامج الفرعية، وسيقّدم الخدمات االستشارية والحلول المبتكرة ومجموعات المعارف لدعم ا
 والتصدي للجوائح األخرى.  19-األعضاء في مكافحة كوفيد

 2022الخطة البرنامجية المقترحة لعام 
التجديد إلى زيادة أنشطة    19-من المتوقع أن يؤدي االنتعاش االجتماعي واالقتصادي بعد جائحة كوفيد 48- 15

عية واالقتصادية المحلية  الحضري بغية تعزيز القدرة المحلية على الصمود وتحسين الظروف االجتما
 عموماً.

 2البرنامج الفرعي 
من خالل   19-يعتزم البرنامج الفرعي مساعدة الدول األعضاء على معالجة المسائل المتصلة بكوفيد 58- 15

، واتخاذ إجراءات متعلقة  19-إطار عمراني لتحقيق التعافي االجتماعي واالقتصادي من كوفيد توفير
ضمان أن تدعم تدابير االنتعاش االقتصادي االنتعاش   بالمناخ، وتوفير الحماية للبيئة والتنوع البيولوجي؛

  نمية المستدامة؛الحضري األخضر الذي يساعد على دفع العمل المناخي والتقدم نحو تحقيق أهداف الت
)بما في ذلك التمويل القائم على األراضي(، كوسيلة   مع التركيز أكثر على استعادة اإليرادات المحلية

 . 19- للمساعدة في التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي لكوفيد

 3البرنامج الفرعي 
من خالل   19-ئل المتصلة بكوفيديعتزم البرنامج الفرعي مساعدة الدول األعضاء على معالجة المسا 83- 15

ستدعم  تسليط األضواء على التكنولوجيات والعمليات وفرص االستثمار، كجزء من عملها المعياري، التي  
حظوظ االنتعاش األخضر، واألخذ بنهج متكامل إزاء تغير المناخ والقدرة على الصمود من الناحية 

 هات في خدماته االستشارية التقنية.وسيدمج البرنامج الفرعي أيضًا هذه التوجي الصحية.

 
، نسخة من برنامج عمل موئل األمم المتحدة لعام 2021حزيران/يونيه  24استعرضت لجنة البرنامج والتنسيق بشكل جوهري، في   أ() 

 (. A/76/6من الوثيقة  15وأوضحتها )على النحو المدرج في الفرع  2022
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 4البرنامج الفرعي 
من خالل العمل مع  19-يخطط البرنامج الفرعي لدعم الدول األعضاء في القضايا المتعلقة بكوفيد 108- 15

المدن والمستوطنات العشوائية داخل المدن، من خالل األنشطة المعيارية والتنفيذية على حد سواء، لزيادة 
، والعمل على  صحيةبما في ذلك حاالت الطوارئ القدرتها على مواجهة مجموعة واسعة من التهديدات،  

 . 19-إدراج االنتعاش الحضري في استراتيجيات التعافي الوطنية من كوفيد
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 المرفق الثاني 

 2022شروح لمشروع برنامج العمل الُمرّكز لعام 

المقترح، الذي استعرضته لجنة    2022تضمن مشروع برنامج عمل برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام  
، عددًا من العناصر الرئيسية للنهج الثالثي المنظور، ويقدم أول توضيح  2021البرنامج والتنسيق في حزيران/يونيه  

 من خالل استخدام هذا النهج.  2023-2020إلعادة المعايرة المقترحة للخطة االستراتيجية للفترة 
في شكله الحالي، يوضح هذا المرفق كذلك الطرق   2022امج العمل لعام  ومن خالل سلسلة من الشروح لمشروع برن

التي يمكن بها لموئل األمم المتحدة، استنادًا إلى إعادة المعايرة المقترحة، أن ينجز مشروع برنامج عمل أكثر تركيزًا، 
 . 2023-2020للفترة مع إيالء مزيد من األولوية لمجاالت محددة من عمله في جميع أجزاء الخطة االستراتيجية 

 تصدير
في   19-بمذكرة األمين العام بشأن السياسات المعنونة ’’كوفيد 2022سيسترشد عمل موئل األمم المتحدة في عام  

’’المدن واألوبئة: نحو  ، وبمنشور موئل األمم المتحدة األخير 2020عالم حضري‘‘، التي صدرت في تموز/يوليه 
 حة‘‘. مستقبل أكثر عداًل واخضراراً وص 

وسيعطي موئل األمم المتحدة األولوية للمنشورات والمواد التقنية من خالل تمويله المخصص بشروط ميسرة ومشددة 
بما يتماشى مع عمليات إعادة المعايرة المقترحة، مما يمهد الطريق للعمل المعياري العالمي بمجرد توافر موارد  

البرامج الرئيسية لموئل األمم المتحدة بوصفها وسائل فعالة لتعزيز تكامل إضافية. كما ستعتمد سرعة بدء تنفيذ 
العمل المعياري والتشغيلي للبرنامج لتعزيز أوجه الكفاءة واألثر، أيضًا على تعبئة التمويل المخصص بشروط ميسرة 

 ومشددة.
 2020وأداء البرامج لعام  2022المقترحة لعام  الخطة البرنامجية -ألف

 التوجه العام
 الواليات والمعلومات األساسية 

ظل تركيز والية موئل األمم المتحدة دون تغيير. وال يزال يركز على دعم الدول األعضاء في مجال تنمية المدن   1- 15
 والمستوطنات البشرية المستدامة بواسطة عمله المعياري والتنفيذي على الُصعد المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي. 

15 -2 ]...[ 
 2022م االستراتيجية والعوامل الخارجية لعا

الواردة في مشروع برنامج   2022سيستخدم موئل األمم المتحدة، باإلضافة إلى االستراتيجية والعوامل الخارجية لعام   3- 15
عمله، فهمه ’’ألوجه الضعف والمخاطر الجديدة في المدن‘‘ من أجل ’’إعداد وظيفة وشكل المدن للتكيف مع 

’’تهيئة الظروف لالنتعاش الحضري االجتماعي  اخ‘‘ واألزمات من حيث القدرة على الصمود وتغير المن
واالقتصادي الطويل األجل الذي يساعد على التغلب على التفاوت المكاني ويعالج حالة الطوارئ المناخية‘‘، على  

للفترة النحو المبين في المذكرة المتعلقة بإعادة معايرة الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية  
عقب االجتماع األول للجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلجراء   2020-2023

 . (HSP/EB/2021/19)استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى 
ة االستراتيجية للفترة مدفوعة بالخط  2022وال تزال استراتيجية موئل األمم المتحدة لتنفيذ الخطة البرنامجية في عام  4- 15

. وفي االجتماع األول للجنة إلجراء استعراض لمنتصف المدة رفيع المستوى، أقرت اللجنة بأن  2020-2023
تبين قيمة الخطة االستراتيجية، التي شكلت إطارًا للتعافي وكذلك خريطة طريق لتحقيق أهداف  19-جائحة كوفيد

 التنمية المستدامة.
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ة للبرامج الرئيسية للبرنامج من حيث التخصيص الميسر أو المشدد حتى يتسنى لها أن تسرع عملية  وسُتعطى األولوي 5- 15
التكامل بين العمل المعياري والتنفيذي لموئل األمم المتحدة، مما يزيد من األثر الذي يحدثه البرنامج. ويجري حاليًا 

اس‘‘، من خالل مساهمة ُخصصت بشروط مشددة  ، ’’المدن الذكية التي تركز على الن2تقديم البرنامج الرئيسي 
 من ِقبل حكومة ألمانيا لبرنامج األمم المتحدة لتسريع تسخير تكنولوجيا االبتكارات لفائدة المدن.

كما أن تبسيط اإلدماج االجتماعي كعملية ونتيجة لمعالجة القضايا الرئيسية الشاملة لعدة قطاعات المتعلقة بكبار  6- 15
واألشخاص ذوو اإلعاقة، فضاًل عن المسائل الجنسانية والمتعلقة بالشباب وعمله المتعلق بالسالمة   السن، واألطفال،

 الحضرية، سيعتمد أيضًا على موارد إضافية، إما غير مخصصة أو مخصصة بشروط مشددة. 
، التي طلبتها 2022 ووضع موئل األمم المتحدة خطة تنفيذ الستراتيجية بناء القدرات لموئل األمم المتحدة لعام  7- 15

بشأن تعزيز بناء القدرات لتنفيذ الخطة الحضرية   1/3جمعية موئل األمم المتحدة في دورتها األولى في قرارها 
من مقرره   3والذي اعتمده المجلس التنفيذي في الفقرة    2030الجديدة والبعد الحضري لخطة التنمية المستدامة لعام  

ارية والتشغيلية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بما في ذلك قرارات  بشأن تنفيذ األنشطة المعي  2020/5
وتنفيذ البرامج  2020رات جمعية موئل األمم المتحدة، واإلبالغ عن األنشطة البرنامجية للبرنامج في عام ومقر 

في حدود الموارد األساسية   الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون التقني. وتحدد الخطة ما يمكن القيام به
القائمة، وتحدد أولويات استخدام األموال اإلضافية المحتملة المخصصة بشروط ميسرة ومشددة. ويجري أيضًا 

 مواءمة خطة التنفيذ مع إعادة معايرة الخطة االستراتيجية.
يجيين لتعزيز التعاون، بما في ذلك وسيركز موئل األمم المتحدة على تعبئة الموارد المشتركة مع شركائه االسترات 13- 15

من خالل حساب األمم المتحدة للتنمية وغيره من الصناديق المجمعة. وستعطى األولوية لتلك الشراكات القادرة 
على المساعدة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، والتصدي لتغير المناخ، 

مستدام، ودعم منع األزمات الحضرية واالستجابة لها، بما في ذلك العمل المتعلق ودعم االنتعاش االقتصادي ال
 بالهجرة الحضرية.

15 -14 ]...[ 
كما أن تعزيز تعاون موئل األمم المتحدة مع نظام المنسقين المقيمين لتحسين كفاءة وفعالية األنشطة التنفيذية على   15- 15

القطرية المشتركة، وصياغة إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الصعيد القطري، ودعم التقييمات  
تمشيًا مع الطلب المتزايد على العمل الجماعي من أجل التحضر المستدام، سيعتمد أيضًا على المزيد من الموارد  

 المخصصة بشروط ميسرة أو مشددة.
سوف يوفر تركيزًا أكبر على تجميع   2022برنامج العمل المركز لعام  وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، فإن مشروع   16- 15

المهام المحددة والمنجزات المستهدفة من أجل تمويل بشروط ميسرة أو مشددة مع االستمرار في الدعوة إلى زيادة  
 الموارد الخارجة عن الميزانية غير المخصصة. 

 المنجزات المستهدفة 
، مصّنفة حسب الفئة والفئة  2022- 2020بجميع المنجزات المستهدفة الشاملة للفترة قائمة  1- 15يورد الجدول  20- 15

الفرعية. ويقترح الجدول تخفيضات في المنجزات المستهدفة التي تتطلب موارد غير مخصصة وال يمكن تغطيتها 
 بموارد من خارج الميزانية المخصصة بشروط ميسرة أو مشددة.
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 1-15الجدول  
 ، مصّنفة حسب الفئة والفئة الفرعية2022-2020المستهدفة الشاملة للفترة  المنجزات

 الفئة والفئة الفرعية 

المقرر 
لعام 
2020 

األداء 
الفعلي 
لعام 
2020 

المقرر 
لعام 
2021 

المقرر لعام 
2022 

     تيسير عمل الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء  - ألف 
 2 2 – – التداولية )عدد الوثائق(وثائق الهيئات  

مدخالت الموئل في تقارير األمين العام وغيرها من الوثائق على نطاق  -1
 منظومة األمم المتحدة 

– – 1 1 

تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة الثالث لإلسكان والتنمية الحضرية  -2
المستدامة )الموئل الثالث( وتعزيز برنامج األمم المتحدة للمستوطنات 

 البشرية )موئل األمم المتحدة(: تقرير األمين العام 

– – 1 1 

منها ثالث  تقديم الخدمات الفنية لالجتماعات )عدد االجتماعات التي مدة كل 
 ساعات( 

6 12 7 17 

اجتماعات هيئات اإلدارة )جمعية موئل األمم المتحدة والمجلس التنفيذي  -3
 ولجنة الممثلين الدائمين(

 )أ(8 4 9 3

 1 1 1 1 اجتماعات لجنة البرنامج والتنسيق -4
 1 1 1 1 اجتماعات اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة والميزانية  -5
 1 1 1 1 اجتماع اللجنة الخامسة  -6
االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ  -7

 الخطة الحضرية الجديدة 
–  – 2 

     توليد المعارف ونقلها  - باء
 5 6 2 5 المنشورات )عدد المنشورات(  

 2 5 1 4 التقارير الرئيسية لموئل األمم المتحدة -8
 1 2 1 1 تقرير عن حالة مدن العالم -9

 1 – – – التقرير الرباعي السنوات عن تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة  -10
 1 1 1 1 التقرير السنوي لموئل األمم المتحدة -11

 كان من المقرر عقد اثني عشر اجتماعًا في السابق.  )أ( 
 العمل برنامج 

 1البرنامج الفرعي 
 الريفية - لمساواة المكانية والفقر في المجتمعات المحلية عبر السلسلة الحضريةاالحد من عدم 

 الهدف
15 -30 ]...[ 

 االستراتيجية 
سُيعاد معايرة جميع األعمال المتصلة بالخدمات األساسية وتوفير التنقل المستدام واألماكن العامة لمراعاة أوجه   31- 15

النهج الثالثي المنظور، مع زيادة مساهمة ذلك العمل إلى أقصى حد في نتائج البرنامج  الضعف الجديدة المبينة في  
 بشأن تعزيز تغير المناخ وتحسين البيئة الحضرية.  3الفرعي 
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وسُيركز بشكل أقوى على اإلسكان، بما في ذلك دوره في معالجة أوجه الضعف الجديدة المتصلة بفرص الحصول   32- 15
مل، مع دعم التحول في مجال الطاقة في المناطق الحضرية. ويتعين أن يكون العمل في  على العمل وأنواع الع

مجال اإلسكان عنصرًا أساسيًا في األحياء اإليكولوجية المستدامة التي يمكن أن تساعد في المساهمة في النتيجة 
 . 3ونتائج البرنامج الفرعي  1للبرنامج الفرعي    1-3

أيضًا على تقديم التوجيه بشأن ُسبل إسهام عملية تخطيط التوّسع والتجديد الحضريين في    وسيركز البرنامج الفرعي 33- 15
الّتخفيف من آثار تغير المناخ والّتكيف معه وحماية التنوع البيولوجي، مع دمج الحلول المحسنة القائمة على  

ها لشكل المدن ووظيفتها أن  الطبيعة. وسيضمن البرنامج أيضًا ترسيخ هذا النشاط بقوة في الطرق التي يمكن ب
 تساعدها على االستعداد لألزمات المستقبلية من حيث القدرة على الصمود وتغير المناخ.

 المنجزات المستهدفة 
من مشروع برنامج العمل لعام   3-15سيتم الحفاظ على المنجزات المستهدفة على النحو المبين في الجدول  53- 15

ونها بحيث يعكس إعادة المعايرة المقترحة على النحو الموضح في الفرع الخاص  . غير أنه سيتم تعديل مضم2022
 باالستراتيجية أعاله.

 2البرنامج الفرعي 
 تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق

 الهدف
15 -54 ]...[ 

 االستراتيجية 
الدول األعضاء والشركاء اآلخرين في تعزيز المساهمة التي يقدمها التحضر في اإلنتاجية    2سيدعم البرنامج الفرعي   55- 15

والتنمية االقتصادية الشاملة، مع التركيز بشكل أقوى على تحقيق انتعاش اقتصادي أكثر استدامة في أعقاب الجائحة،  
 .  3لفرعي مع المساهمة في الوقت نفسه في نتائج البرنامج ا

وسيزيد البرنامج تركيزه على تحسين نظم اإليرادات المحلية وتوليد اإليرادات المحلية، باإلضافة إلى تحسين التحويالت  56- 15
المالية من الحكومات الوطنية واالستفادة من مصادر رأس المال الخاصة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة كجزء 

امة في أعقاب الجائحة، مع ضمان أن تساعد استثمارات القطاعين العام والخاص  من انتعاش اقتصادي أكثر استد
 . 3على دفع النتائج نحو البرنامج الفرعي 

 المنجزات المستهدفة 
.  2022من مشروع برنامج العمل لعام    5- 15سيتم الحفاظ على المنجزات المستهدفة على النحو المبين في الجدول   76- 15

تعديل مضمونها بحيث يعكس إعادة المعايرة المقترحة على النحو الموضح في الفرع الخاص  غير أنه سيتم 
 باالستراتيجية أعاله.

  3البرنامج الفرعي 
   تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئة الحضرية

 الهدف
15 -79 ]...[ 
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 االستراتيجية 
)تعزيز العمل المناخي وتحسين البيئات الحضرية من خالل خفض   3ي لإلسهام في تحقيق هدف البرنامج الفرع 80- 15

انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين نوعية الهواء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد وحماية األصول اإليكولوجية، والتكيف 
إطار البرنامج الفعال للمجتمعات المحلية والبنية التحتية مع تغير المناخ(، وضمان أن تسهم جميع األعمال في 

، التي تركز على السكن الالئق، والوصول إلى الخدمات األساسية، والتنقل المستدام، والشكل الحضري 1الفرعي 
 األكثر تكيفًا، إسهامًا أكبر في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين نوعية الهواء. 

األثر المتصل بحماية البيئة والتنوع البيولوجي من خالل   مزيدًا من التركيز على تحقيق 3وسيولي البرنامج الفرعي  81- 15
تحسين إدماج الحلول القائمة على الطبيعة في البرمجة على نطاق البرامج الفرعية لموئل األمم المتحدة، مع التركيز 

 . 2و 1بوجه خاص على مساهمة البرنامجين الفرعيين 
 المنجزات المستهدفة 

.  2022من مشروع برنامج العمل لعام    7- 15جزات المستهدفة على النحو المبين في الجدول  سيتم الحفاظ على المن 103- 15
غير أنه سيتم تعديل مضمونها بحيث يعكس إعادة المعايرة المقترحة على النحو الموضح في الفرع الخاص  

 باالستراتيجية أعاله.
 4البرنامج الفرعي 

 ية والتصدي لهاالعمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضر 
 الهدف

15 -104 ]...[ 
   االستراتيجية

 ]ال تغييرات[ 105- 15
 المنجزات المستهدفة 

من مشروع برنامج العمل لعام   10/15سيتم الحفاظ على المنجزات المستهدفة على النحو المبين في الجدول  128- 15
2022 . 

 ____________ 
 


