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سياق هذا الدليل

إنالتوسعالحضريالمستداملديهالقدرةعىلأنيكون

قوةتحويليةيمكنأنتساعدعىلتسريعوتيرةتحقيق

خطةعام2030    وأهداف التنمية المستدامةالخاصةبها،

والسيمافيمايُسّمىعقد العمل.ووفقاًلألمينالعام

لألممالمتحدة،فإنالجهودالعالميةفيهذهالمهلةالتي

تدومعشرسنواتلتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة

يجبأنتركزعىل:1-الحدمنالفقروعدمالمساواة

2-اإلجراءاتالمتعلقةبتغّيرالمناخ؛3-المساواةبين

الجنسين.ويجبأنتستندجميعاإلجراءاتالراميةإىل

تحقيقهذهاألهدافإىلالركائزالثالثالمتمثلةفي”حشد

الجميع،فيكلمكان“؛والُنهجالمتكاملةفيالتنفيذ؛

وتحويلاألفكارإىلحلول،وفيالواقع،فإنالبلدان

01
القسم

برنامجاألممالمتحدةللمستوطناتالبشرية)موئلاألممالمتحدة( هووكالةاألممالمتحدةالمكلفة

بدعمالتحضرالمستدامفيجميعأنحاءالعالم.وللهيئة،التييوجدمقرهافينيروبي،مشاريع

وأنشطةجاريةفيجميعمناطقالعالمالرئيسية.ويقدمدليلالخدماتهذاعينةمنالكيفيةالتي

يمكنلموئلاألممالمتحدةأنيدعمبهاالحكوماتالوطنيةوالمحليةوالشركاءوأصحابالمصلحة

فيالتصديللتحدياتاإلنمائيةالتيتواجههموالنهوضبالتنميةالحضريةالمستدامةوالشاملة

للجميعباستخدامخدماتموئلاألممالمتحدةوخبراتهوأدواته.

مقدمة

والمناطقوالمدنتُظهرأنهاعىلخطالمواجهةإليجاد

حلولمبتكرةملموسةلمعالجةهذهاألولوياتالثالث.

وفيحينتركزأهدافالتنميةالمستدامةعىلمايحتاج

العالمإىلتحقيقه،فإنالخطة الحضرية الجديدةتركز

عىلكيفيةتحقيقذلك،وتوفرطريقةمتكاملةلتوسيع

نطاقاألثروتسريعالمسارالسريعنحوأهدافالتنمية

المستدامة.كماأنالخطةالحضريةالجديدةأساسية

لتحقيقأهدافوغاياتالخططاألخرى،وهيخطط

جميعهاذاتأبعادحضريةوإقليميةهامة.وتتيحالخطة

الحضريةالجديدةفرصاًكبيرةلزيادةاالتساقوالتنسيق

فيمايتعلق بـ   تحسين العمل الحكومي والمجتمعي برمته، 

2 | 
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والعمل بشكل جماعي بشأن المحركات األساسية األربعة 

للتغيير، وهي  :)أ( وضعوتنفيذسياساتحضريةعىلالمستوى

المناسب؛)ب(تعزيزالحوكمةالحضرية؛)ج( إعادةتنشيط

التخطيطوالتصميمالحضريواإلقليميعىلالمدىالطويل

والمتكامل؛)د( دعمأطروأدواتالتمويلالفعالةوالمبتكرة

والمستدامة.

وتتضمنأهدافالتنميةالمستدامةمجموعةمتكاملةمناألهداف

والغايات.فتحقيقالغاياتفيإطارالهدف11منأهدافالتنمية

المستدامة)”جعلالمدنوالمستوطناتالبشريةشاملةللجميع

وآمنةوقادرةعىلالصمودومستدامة“( –منأجلتصحيحأوضاع

المدن-لهتأثيروأثرتحويليعىلتحقيقالغاياتفيإطاراألهداف

األخرى)انظرالشكلالثاني(.وهناكأيضاًعدةغايات”حضرية

حيوية“فيإطارأهدافأخرىضروريةلتحقيقالتحضرالجيد)انظر
الشكلاألول(.ومنالمفهومبشكلمتزايدأنتحقيقاألهداف

يتطلبتوطينهاالمحليوالتعاونمعالجهاتالفاعلةالمحلية،بما

فيذلكالحكومات،وأنتوطيناألهداففيالمدنيمكنأنيكون

هواألكثرفعالية.

الشكل الثاني-الروابطبينالهدف11منأهدافلتنميةالمستدامةاوألهدافاألخرى

وغايات »أهداف الحرجة الحضرية المناطق - األول  الشكل 

المستدامة التنمية

3|



دليل خدمات موئل األمم المتحدة 2020

1–1

2–1

3–1

1–2

2–2

3–2

1–3

2–3

3–3

1–4

2–4

3–4

الشكل الثالث  :مجاالتالتغييرو12نتيجةمننتائجخطةموئلاألممالمتحدةاالستراتيجيةللفترة2023-2020

المجال 4المجال3المجال2المجال1

الحدمنعدمالمساواة

المكانيةوالفقرفي

المجتمعاتالمحليةعبر

السلسلةالحضريةالريفية

تعزيزالرخااء

لمشتركللمدنا

ولمناطق

تعزيزاإلجراءاتالمتعلقة

بالمناخوتحسينالبيئة

الحضرية

العملبفعاليةعىلمنع

حدوثاألزماتالحضرية

والتصديلها

ير
غي

لت
 ا

ت
ال

جا
م

ج
ائ

نت
ال

الحد من عدم المساواة المكانية والفقر في المجتمعات المحلية عبر السلسلة الحضرية - الريفية

تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق

تعزيز اإلجراءات المتعلقة بالمناخ وتحسين البيئة الحضرية

العمل بفعالية عىل منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي لها

زيادةوتكافؤالوصولإىل

الخدماتاألساسية،والتنقل
المستدام، واألماكن العامة

وقدطرحتاستراتيجيةاألممالمتحدةعىلنطاقمنظومةاألممالمتحدة بشأن التنمية الحضرية المستدامة والخطة 

االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة     2023-2020   أربعنتائجاستراتيجيةشاملةمتوقعة:

وقدحددموئلاألممالمتحدةثالثنتائجرئيسيةالزمة

لتحقيقكلمنهذهالنتائجاالستراتيجيةاألربع.ويقدم

هذاالدليلأمثلةعىلكيفيةاستخدامخبرةموئلاألمم

المتحدةوتجربتهالعمليةوقدرتهعىلعقداالجتماعات

بطريقةمتكاملةلتحقيقالنتائجالرئيسيةوتحقيقآثار

كبيرة.ويمكنالتصديلتحدياتمحددةبطريقةتُزيدإىل

أقصىحدمناألثرعىلنطاقمختلفالنتائج.(مثالً،

يساعدتيسيرالنموالحضرياألكثرتضاماًعىلالحدمن

انبعاثاتغازاتالدفيئة،وتحسيننوعيةالهواء،وحماية

األصولاإليكولوجية).وتكملالخطةاالستراتيجيةلموئل

األممالمتحدةللفترة2023-2020هذاالدليلألنهاتؤطر

الكيفيةالتييمكنبهالموئلاألممالمتحدةأنيساعدفي

تحقيقهذهالنتائج.
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تحسيناالتصالالمكاني

واإلنتاجية
خفض انبعاثات غازاتالدفيئة

وتحسين نوعية الهواء

زيادةوتأمينالحصولعىل

األراضيوالسكنالمالئم

والميّسر

نمووتجديدالمستوطنات

الفعالة

زيادة اإليرادات المتولدة محلياً 
وتوزيعها توزيعاً عادالً

توسيعنطاقنشر التكنولوجيات 

واالبتكاراتالرائدة

تحسينكفاءةاستخدامالموارد
وحماية األصول اإليكولوجية

التكيفالفعال للمجتمعات 
المحلية والبنى التحتية مع

تغّيرالمناخ

تحسين اإلدماج 

االجتماعيوالمجتمعات
الشاملةللجميع

تحسينمستويات المعيشة 

وإدماجالمهاجرينوالالجئين
والنازحينداخلياً

تعزيزقدرةالبيئةالمبنية
والبنىالتحتية عىل الصمود
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كيفية استخدام هذا الدليل

لمن هذا الدليل؟

هذاالدليلموجهإىلالمسؤولينعىلالمستوى

القطري،مثلكبارالموظفينالسياسيين

والتقنيينفيالوزاراتالتنفيذية؛والمسؤولين

عىلمستوىالمدينةمثلرؤساءالبلديات

ورؤساءاإلداراتالتقنيةذاتالصلة؛والشركاء

الممولينمثلرؤساءوموظفيالبرامجمن

الجهاتالمانحةالمتعددةاألطرافوالثنائية

)بمافيذلكالصناديقالمحددةالغرض
ووكاالتالتنميةالثنائية(.وسيكونالدليل

مفيداأيضالمنسقياألممالمتحدةالمقيمين

فيالبلدانالتييُنظرفيهاإىلالتحّضر

المستدامباعتبارهمسألةإنمائيةهامةوتُعتبر

مجاالللتركيزفيالتحليلالقطريالمشترك

وإطاراألممالمتحدةللتعاوناإلنمائيالمستدام.

ويمكنأيضاًأنيستخدمهذاالدليلأصحاب

المصلحةوالشركاءاآلخرونلتحديدمجاالت

الدعموالتعاونمعموئلاألممالمتحدة.

ما هي طريقة تنظيم الدليل  ؟ 

ينقسمهذاالدليلإىلاألقسامالثالثةالتالية:

القسم األول  : مقدمةتقدملمحةعامةعمايقدموكيف

يمكنلهذهالخدماتأنتسهمفيتحقيقأهدافالتنمية

المستدامةوغيرهامنااللتزاماتالعالمية،مثلالعمل

عىلتغّيرالمناخوالالجئينوالهجرة.

  القسم الثاني  : يتضمن دعمنا للحكومات الوطنية 

والحكومات المحلية وأصحاب المصلحةلمحةعامةعن

الخدماتوالعروضالمجربةوالمختبرةالتييقدمهاموئل

األممالمتحدة.ويتلقىموئلاألممالمتحدةبانتظامطلبات

للحصولمنهعىلالمساعدةللتصديلتحدياتمعينة

تواجههاالمدنوالمناطقوالبلدان،ولذلكفإنهذاالقسم

ينقسمإىلأقسامفرعيةتتيحللقراءسرعةتحديدموقع

الخدماتالتيتكونأكثرصلةبسياقهم.واألقسامالفرعية

مجّمعةفيالمواضيعالتالية:

البياناتالحضرية،وتحديدالمالمح،والرصد ألف

العملياتالتشاركية باء

تخطيطوتصميمالسياساتوالتشريعاتوالحوكمة جيم

األراضيواإلسكانوالمأوى دال

الخدماتوالبنىالتحتية هاء

االقتصادوالتمويل واو

المدنوتغيرالمناخ زاي

بناءالقدرات حاء

القسمالثالث:برامجناالرئيسية،وهويقدمتفاصيلعن

البرامجالرئيسيةالعالميةالتيأطلقهاموئلاألممالمتحدة

مؤخراً،والتيتستفيدمنالخبراتواألدواتالمختبرةالتي

أبرزهاالقسمالثانيوتستندإليها،بينماتجمعبيننظام

إيكولوجيعالميمنالشركاءومنظماتاألممالمتحدة

منأجلزيادةاألثر.وينقسمهذاالقسمإىلخمسةأقسام

فرعيةلبلورةمحاورالتركيزالمحددةوالسماتالمميزةلكل

برنامجرئيسي.وهذهاألقسامالفرعيةهي:
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 البرنامج الرئيسي األول
أحياء ومجتمعات محلية شاملة 

للجميع ونابضة بالحياة

 البرنامج الرئيسي الثاني:
المدن الذكية التي تركز عىل 

الناس

 البرنامج الرئيسي الثالث:
نهضة: مستوطنات قادرة عىل 

الصمود من أجل الفقراء في 
المناطق الحضرية

 البرنامج الرئيسي الرابع:
مدن شاملة للجميع: تعزيز اآلثار 

اإليجابية للهجرة الحضرية

 البرنامج الرئيسي الخامس:
مدن أهداف التنمية المستدامة

الخدمات التي يجب استخدامها وكيفية الجمع 
بينها  : عالمات لكل عْرض 

معقيامالعمالءبتحديدالتحدياتوالمساراتلتحقيق

أهدافالتنميةالمستدامة،ُوضعتعالماتللعروض

لتسهيلاتباعنهجأكثرتكامالً،يجمعبينالخدمات

المختلفةالتيتسمحبأقصىقدرمنالتأثيرعبرأهداف

التنميةالمستدامةوالنتائجالمنشودة.

ويصّنفكلقْيدفيهذاالدليلمنخاللالعالمات

استناداًإىلالمواضيعالتاليةإلتاحةسهولةاالستخدام:

الخدماتتقديمالخدماتعىلنطاقمجاالت

النتائجذاتالصلةلكلسياقمحدد.

وإضافةإىلذلك،تُستخدمعالماتإضافية

إلبراز:

الصلةالوثيقةبجائحةكوفيد-19:ففيحين

أنجميعالبنودالواردةفيالدليلستدعم

عمليةالتعافيالمستداموالشاملفيسياق

هذهالجائحة،فإنالبنودذاتالصلةعىلوجه

الخصوصبالتصديلجائحةكوفيد-19والتعافي

عىلالمدىالقصيروالمدىالمتوسطتشيرإىل

هذاالمستوىمنالصلة"الوثيقة".

بناءالقدرات:كلخدمةتحتويعىلعنصر

بناءالقدراتستوضعإىلجانبهاهذهالعالمة.

وسيجدالقراءخدماتبناءالقدراتفيجميع

أنحاءالدليلتعالجمختلفالتحديات،فضال

عنالعروضالخاصةببناءالقدراتفيالقسم

الثاني-  1.

ويمكنتقديمهذهالخدماتبطريقةمصممةخصيصاًنظراً

لتنوعاحتياجاتالبلدانوالمدنفيجميعأنحاءالعالم.

ويمكنلموئلاألممالمتحدةأنيحشدخبرتهالعالمية

واإلقليميةمنأجلتقديمالمساعدةالمباشرةأوأن

ينفذباالشتراكمعشبكةواسعةمنالشركاءالعالميين

والمحليين.كمايقومموئلاألممالمتحدةبتوسيعشراكاته

االستراتيجيةمعوكاالتاألممالمتحدةاألخرىمنأجل

اتباعنهج)وحدةالعملفياألممالمتحدة( بشكلأقوى.

وأخيراً،وتماشياًمعاستراتيجيةموئلاألممالمتحدةلتنمية

القدرات،يركزموئلاألممالمتحدةبشكلمتزايدعىلنقل

المعارفمنخاللتقديمخدماتهعىلاإلنترنت،والجمع

بينالتعلمعىلشبكةاإلنترنتووظائفمكتبالمساعدة.

االستجابة لهذه اللحظة 

  التحّضر المستدام في سياق جائحة كوفيد- 19

يصدرهذاالدليلخاللالتحديالعالميغيرالمسبوقالذي

تمثلهجائحةكوفيد19-.وقدأدركالعديدمنالحكومات

أهميةاستخدامجهودالتصديوالتعافيواإلنعاشالخاصة

بكوفيد19-لحشدالتقدمنحوتحقيقأهدافالتنمية

المستدامةواالقتصاداتالدائريةالمستدامة.وإضافةإىل

ذلك،فاقمتالجائحةمنحدةمجموعةمنالتحديات

العامةالتييطرحهاالتحضروأوجهعدمالمساواةالمكانية

وتؤثرعىلاآلثارالصحيةواالجتماعيةواالقتصاديةالمترتبة

عىلكوفيد19-وتبرزأهميةالتنميةالحضريةالمتكاملة

والشاملةللجميعالمستدامة.

أهدافالتنميةالمستدامة:يشيركلبندإىل

مجموعةغاياتأهدافالتنميةالمستدامة

التيتنهضبهاالخدمةتحديداًمنأجلإظهار

أفضلالمالءمةمعاستراتيجياتالتنميةذات

األولويةوالمستهدفة.

مجاالتالتغييرومجاالتالنتائج)الخطة

االستراتيجيةلموئلاألممالمتحدة(:يقدمموئل

األممالمتحدةالخبراتوالخدماتمنأجل

)النهوضبالتحّضرالمستدامبوصفهمحركاً
للتنميةوالسالم،وتحسينالظروفالمعيشية

للجميع(.وستتيحالمجموعةالصحيحةمن
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ويمكنللخدماتالمعروضةفيهذاالدليلأنتسهمفي

تحسينالتأهبوزيادةالقدرةعىلالصمودفيمواجهة

األخطارالمتعددة،مثلالجوائحوالطوارئالمناخية

المستقبلية.وتوضععالماتللخدماتوالمنتجاتذات

الصلةالخاصةبكوفيد19-فيجميعأجزاءالوثيقة.وخالل

هذهالفترةغيرالمسبوقة،يتفهمموئلاألممالمتحدة

الشواغلوالقيودالفريدةالتيتواجههاالحكوماتوالجهات

المانحةوأصحابالمصلحةالحضريوناآلخرون.ويمكن

تقديمكلخدمةوكلدعمتقريًباعنبُعدباستخدام

مجموعةمتنوعةمناألدواتواألساليبعبراإلنترنت.

والتترددوافياالتصالبنامنأجلمناقشةأفضلالسبل

لتلبيةاحتياجاتكمخاللهذاالوقت.

حلول مصممة خصيصاً

تتمثلمهمةموئلاألممالمتحدةفيدعممستقبلحضري

أفضلومستداماليتركأحداًأومكاناًوراءالرْكب.ويرجى

عدمالترددفيالتواصلمعموئلاألممالمتحدةللحصول

عىلمزيدمنالمعلوماتعنأيمنهذهالخدماتومناقشة

الكيفيةالتييمكنبهالموئلاألممالمتحدةأنيصممحالً

يناسبالتحدياتواالحتياجاتالمحددةوالجدولالزمني

واألهدافالتيتواجهكم.ويمكنالوصولإليناعىلالموقع

.UNHabitat-GSD@un.orgالتالي:
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دعمنا للحكومات الوطنية والسلطات 
المحلية وأصحاب المصلحة

البيانات الحضرية، وتحديد المالمح، والرصد ألف - 

التحديد المبتكر لمالمح األحياء الفقيرة عىل مستوى المدينة والتعداد ألف -1 

ملّخص  :نهجمبتكرمنأجلجمعالبياناتعىلمستوى

المدينةلحصدالبياناتعىلمستوىالمستوطنات

ومعلوماتمفصلةعناألسرالمعيشيةبشأنحيازة

األراضيواإلسكانوالخدماتاألساسيةوالبيانات

االجتماعيةواالقتصادية.ويستخدمهذاالنهجمجموعة

مناألدواتالشاملةوالميسورةالتكلفةوالتشاركية

التيتنتجفينهايةالمطافمعلوماتقائمةعىلاألدلة

منأجلوضعوتنفيذخططوسياساتوبرامجحضرية

لصالحالفقراءوشاملةللجميع.وبهذهالمعلومات)التي

يمكنتحديثهابسهولة( تستطيعالمدنأنتخطط

تخطيطاًمناسباًإلدخالتحسيناتاستراتيجيةعىل

المستوطناتالعشوائيةفيمايتعلقبالحيازة،واإلسكان،

وخططالتوطين،والمساحاتالمفتوحة،وتوفيرالمرافق

والخدماتوالبنىالتحتية.

2–4 1–1

8–8

2–4 3–3 2–11–4 3–2 1–1

1–11

3–4 3–22–4 3–1

5–11–13 5–1111

3–4 1–3 3–13–3 1–23–2 2–1 1–1

2–3 2–2 3–11–3 1–2 2–1 1–1

7–101–113–111–163–16
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   التحديات التي تُواجَه  :فيالمتوسط،يصبح1,5مليون

شخصمنسكانالحضركلأسبوع.وبحلولعام2050،

سيكونعددسكانالحضرأكثرمنثلثيسكانالعالم،مع

حدوث90فيالمائةمنالزيادةفيأفريقياوآسيا.وقد

حدثمعظمالنموالعشوائيفيالبلدانالنامية،ويشكل

سكاناألحياءالفقيرةأكثرمن30فيالمائةمنسكان

الحضر.واالفتقارإىلمعلوماتحضريةيمكنالوصول

إليهاوإدارتهابشكلجيدواستخدامهابكفاءةيعوقالجهود

المبذولةلمعالجةهذهالمسألة.وتعتبراألدواتالمبتكرة

والمنهجيةلتحديدالمالمحفيسياقجائحةكوفيد19-

حاسمةلدعمتحديدمواطنالضعف،والحصولعىل

الخدماتاألساسية،وبرامجالتحويالتالنقديةالموجهة،

عىلسبيلالمثالالتييمكنأنتضمنعدمتركأي

شخصوراءالرْكب.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :إنوضعسياسات

وخططوبرامجسليمةوفيالوقتالمناسبوتحديد

أولوياتهاسيتطلبانمعلوماتكاملةوموثوقةوُقربالوقت

الحقيقي.والنهجالمتكامللموئلاألممالمتحدة،الذي

يستندإىلتجربتهفيمجالالتعدادوتحديدالمالمحعىل

أساستشاركيلصالحالفقراء،لنيوفرقيمةللحكومات

لبناءالثقةومنصةللمشاركةمعالمجتمعاتالمحلية

فيالمستوطناتالعشوائيةفحسب،بلواألهممن

ذلك،سيتيحاستخدامالمعلوماتفيتحديداالحتياجات

واألولوياتاإلنمائيةلتصميمالمشاريعاإلنمائيةمثل

حيازةاألراضيوتحسينالمساكنوتحسينالمستوطنات،

وتحسينتخطيطالمواردوتخصيصها.ويمكنللوكاالت

المانحةأنتستخدمهذهالمعلوماتالكتسابفهم

أفضللمكانوماهيةالقضاياالمطروحةفيالمستوطنات

العشوائيةعىلوجهالدقة،وماهيالتدخالتالتييمكن

أنتستهدفهالتمويلها.

وعىلالصعيدالوطني،يعززهذاالنهجقدرةالشركاء

)الحكومةالوطنيةومنظماتالمجتمعالمدني( عىلتعزيز
وتنفيذالسياساتواألدواتوالنهجالمالئمةلتخطيط

األراضيواإلسكانوالمستوطناتالتيتراعيالفقراء،

والمالئمةللجنسين،والفعالةوالمستدامة.وعىلالصعيد

المحلي،عززهذاالنهجالعالقةبينالمجتمعاتالحضرية

الفقيرةوالسلطاتالحكوميةالمحلية.

التطبيقات السابقة  :شهدتالمجتمعاتالمستهدفة

لهذاالدعمتحسينأمنالحيازة،وتعزيزفرصالحصول

عىلالخدماتاألساسيةوالبنىالتحتية،ومشاريعإنمائية

أفضلوأكثر،بمافيذلكمنالقطاعالخاص.وتشمل

أمثلةالدعمالمحددةمايلي:

السياق  المكان   البلدالمنطقة

تعزيزقدرةعواملالتغييرعىلتنفيذوتوسيعنطاقنيروبي،مومباساكينياأفريقيا

التدخالتالمتعلقةباألراضيلصالحالفقراءمنأجل

تحقيقالحيازةلفقراءالحضروتحسينفرصالوصولإىل

الخدماتاألساسيةوالبنىالتحتية

مبالي،ماساكا،عنتيبي،تورورو،أوغندا

أروا،كمباال،كابالي،مبارارا،

فورتبورتال،هويما،غولو،ليرا،

سوروتي،موروتو،جينجا

معالجةاالحتياجاتالمتعلقةبالمعلوماتبشأناألراضي

لدىالنساءوالرجالالذينيعيشونفياألحياءالفقيرة

وذلكمنأجلتحسينأمنالحيازةوالتخطيطالشامل

وتعزيزفرصالوصولإىلالخدماتاألساسيةوالبنى

التحتية

دعمالحكومةفيجهودهاالراميةإىلتوفيرأمنالحيازةجوبابيسناميبيا

لسكانها،والسيماالفقراءوالنساءوالضعفاء،منخالل

اختباروتنفيذقانونالحيازةالمرنةلألراضي

زامبيا

دعممجلسمدينةلوساكافيتحسينأمنحيازةلوساكا

المجتمعاتالمحليةفيمستوطنةكانيامامنخالل

إصدارتراخيصإشغاللمدة30عاماً

تحسينتخطيطأمنالحيازةللسكانالنازحينفيسواشاكولومبياأمريكاالالتينية

مستوطنة"سيوداديالسوكري "منخاللمشروعشامل

لتحسيناألحياء
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توحيدالمعلوماتعناألسرالمعيشيةمنخاللأنشطةمونتينلوبا،فالنزويال،دافاوالفلبين

التعدادورسمالخرائطمنأجلتعزيزتخطيطالمأوىفي

بارانغاي،وضمانالحيازة،ومبادراتالتنميةالمجتمعية

)مثلالبنىالتحتيةاألساسية،والوفورات،وماإىلذلك(

بلديةراتناغاراغارنيبال

المستوطناتالمستهدفةفي

مقاطعةدوالخا

رسمخرائطعىلنطاقالبلدية،وحصراألسرالمعيشيةفي

جميعالمستوطناتالعشوائيةمنأجلالتخطيطالشامل،

وتحديداألولوياتاإلنمائية،وتحسينتقديمالخدمات

تحديدمالمحالمستوطناتوتعداداألسرالمعيشية

فيسياقمابعدالزلزالممايؤديإىلتحديدمدىآثار

الزلزال،وتحسينأمنالحيازةلألسرالفقيرةوالتخطيط

القائمعىلالمشاركةفيمجالاالستيطان

مدة الدعم  :تستغرقمدةالدعمللعمليةعادةًمايتراوحبين4و6أشهرحسبحجمالمدينة

كينيا،مشاورات

متوابا، ©برنامج
تحسيناألحياءالفقيرة

عىلأساستشاركي

موئلاألممالمتحدة،

كينيا

لمشاورةالوطنيةفي

كابوفيردي ©برنامج

تحسيناألحياءالفقيرة

عىلأساستشاركي

موئلاألممالمتحدة،

كابوفيردي

كابوفيرديوضع

سياساتقائمةعىل

البيانات.وقدقامت

الحكومةبتكرارتحديد

مالمحالمدينةوأجرت

عمليةتحديدلمالمح

جميعالمدن.ووفرت

هذهالبياناتالشاملة

قاعدةلوضعالسياسة

الحضريةالوطنية.

للحصول عىل مزيد من المعلومات

برنامجتحسيناألحياءالفقيرةعىلأساستشاركي
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مالمح الهجرة الحضرية ألف -2 

ملخص  :تقييماتشاملةلحالةحوكمةالهجرةعىلالصعيد

الحضري:وتشكلمالمحالهجرةالحضريةقاعدةسليمة

مناألدلةبشأنالهجرةفيالمدنمنخاللتقديملمحة

عامةعن1(حالةالهجرةوالتطوراتالحاليةفيمجال

الحوكمةعىلالصعيدينالوطنيوالمحلي؛2(تحديدجميع

أصحابالمصلحةذويالصلة.3(تحديداحترامحقوق

اإلنسانللمهاجرينوحصولهمعىلالخدمات،والسيما

حقوقالسكن؛4(أولوياتمصممةخصيصاًلكيتعالجها

السلطاتالمحليةبدعممنأصحابالمصلحةالمحليين.

  التحديات التي تواجَه   :يمثلاالستبعاداالجتماعي

والمكانيوالحواجزالتيتعترضالحصولعىلالخدمات

األساسيةتحدياتهامةتقففيطريقتمتعالمهاجرين

بالحقوقوالفرص،وتعملعىلتقويضالتالحماالجتماعي

واإلضراربه،وتخلقمجتمعاتحصريةومنقسمة.وتركز

مالمحالهجرةالحضريةبشكلخاصعىلأهميةتيسير

الحصولعىلالسكنالالئقبوصفهوسيلةلإلدماج

االجتماعيواالقتصاديوالحيلولةدوننشوءقضايا

األراضيالتيقدتؤديإىلالتشرد.وفيالواقع،فإن

المهاجرينالذينيعيشونفيحالةضعفيواجهون

صعوباتأكبرفيالحصولعىلالسكنمقارنةبالسكان

المولودينفيالبلد.وكثيراًمايكونونعرضةللعيشفي

ظروفسيئةمثلاالكتظاظ،فضالًعنأنهمأكثرعرضة

لإلخالءالقسريوالتشرد.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :تهدفملفات

مالمحالهجرةالحضريةإىلتنميةالمعرفةبشأناألبعاد

المحليةللهجرةفيالمدن،بمافيذلكتحدياتالحصول

عىلخدماتمختلفة.كماأنهاتستخدملتحديدأولويات

المدينةوتعزيزعملياتصنعالقرارالقائمةعىلالبيانات،

فضالعنتوفيرأساسللحوارالبنَّاءبينمختلفالجهات

الفاعلةفيالمدينة.ويسهمموئلاألممالمتحدة،بوصفه

الوكالةالتيكلفتهاالجمعيةالعامةلألممالمتحدةبتعزيز

التحضرالمستداموتوفيرالسكنالالئقللجميع،في

تحقيقهذهاألهدافمنخاللتقديممدخالتموضوعية

بشأنالقضاياالمواضيعية،مثلضمانتمثيلالفئات

الضعيفة،والتخطيطالحضري،والحقفيالسكنالالئق.

مدة الدعم  :تبعاًللسياق،عادةمايستغرقتحديدمالمح

المهاجرينفيالمناطقالحضريةتسعةأشهر؛وستةأشهر

إضافيةلتحديداألولوياتووضعخططالعمل.

التطبيقات السابقة  :تمتجريبمالمحالهجرةالحضرية

بنجاحفيإطارالمرحلةاألوىلمنمشروعالهجرةمن

مدينةإىلمدينةفيمنطقةالبحراألبيضالمتوسط

)MC2CM(فيتسعمدن-هيعمانوبيروتولشبونة
وليونومدريدوطنجةوتونسوتورينووفيينا.وقدتم

تعميمالمنهجيةوتوسيعنطاقهااآلنكجزءمنتدخالت

موئلاألممالمتحدةاألخرىفيمجالالهجرة،بمافيذلك

المشروعالجديدالمتعددالوكاالت،“تعزيزالمجتمعات

المحليةللتضامنمعالمهاجرينوالالجئينمنفنزويال”.

وفي2020-2019،قامموئلاألممالمتحدةبوضعمالمح

الهجرةلمدنالرباطوالدارالبيضاء)المغرب( وصفاقس

وسوسة)تونس( وقدبدأتالعمليةلمدندورتموند

)ألمانيا( وغرونوبل)فرنسا( وإربد)األردن( ونابولي)إيطاليا( 
ووجدة)المغرب( ورامهللا)فلسطين( وإشبيلية)إسبانيا(.

عملية مالمح الهجرة الخاصة بالمدينة/ورقات األولوية

المشاريعالرائدةورقةأولوياتالمدينةمالمحالهجرةالخاصةبالمدينة

يعدهاخبراءمحليون •

مدخالتمنالمدينةوأصحاب •
المصلحة

تتحققمنهاالمدينة •
وأصحابالمصلحة

تنفذهاالمدينةمع •
أصحابالمصلحة

عمليةيشرفعليهاخبيردوليلضمانالجودةمنقبلفريقالمشروع

3–2 1–2

1–7–11

1–1

2–4 1–1

8–8

2–4 3–3 2–11–4 3–2 1–1

1–11

3–4 3–22–4 3–1

5–11–13 5–1111

3–4 1–3 3–13–3 1–23–2 2–1 1–1

2–3 2–2 3–11–3 1–2 2–1 1–1

7–101–113–11
4–115–11
6–117–11

11 11

1–163–16
7–168–16

1616

1–13–2

111
3–117–11

1–7–11
2–7–11

5–5 51–137–16

2–4 1–3 3–13–3 2–2 1–13–4 2–3 1–21–4 3–2 2–1
11

111
112

1–4 3–2

8–179–17

2–31–42–4 1–2 2–1 1–1

7–101–11
1–11

3–11
11

11

1–16
7–16

3–16
8–16

1611

3–12–4 2–11–4

1–113–166–16
16

2–1 1–13–11–22–23–2

6–16 3–10
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30,6

13,4

23,02

9,73

1

13,6

12,2

0,5

9,8

فيينا

 عمان

تويرنو

ليون

مدريد

لشبونة

طنجة
تونس

بيروت*

للحصول عىل مزيد من المعلومات

موقعمشروع"الهجرةمنمدينةإىلمدينةفيمنطقةالبحراألبيضالمتوسط "عىلشبكةاإلنترنت •

توليفمالمحالهجرةالحضريةللمرحلة1 •

عمان

النسبة المئوية للسكان المهاجرين في المدن التسع التجريبية

شهادة

"]مالمحالهجرةالحضرية[منحتنا]بلديةسوسة[القدرةواألدواتالالزمةلوضع
خريطةألصحابالمصلحة،فضالًعنالبياناتالتيكانتحاسمةفياستجابتنا

]فيإطارأزمةكوفيد-19[الحتياجاتالمهاجريناألكثرضعفا".

السيدة إيمان ورداني

نائبةعمدةسوسة،تونس

12 | 
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ألف -3   تحديد مالمح قدرة المدن عىل الصمود

ملّخص  :نهج يتيح للمدن تعزيز مالمح قدرتها عىل الصمود 

ثم وضع استراتيجيات القدرة عىل الصمود.وباستخدام

أداةتحديدمالمحقدرةالمدنعىلالصمود،يدعمموئل

األممالمتحدةالحكوماتالمحليةلقيادةعمليةالتغيير

الالزمةللتصديلتحدياتالقدرةعىلالصمودفيمدنها

منخاللجمعالبياناتعىلنطاقواسعوعبرالقطاعات،

وتشخيصوتقييمالقدرةعىلالصمود،وإشراكأصحاب

المصلحة،وتخطيطاإلجراءات،واالستعدادلالستثمارات.

والدعمالذييقدَّممرنومصممللتكيفمعالتحديات

المتنوعةالتيقدتواجههاجميعالمدن.وتتمثلالنواتج

الرئيسيةللعمليةفيالتوصياتأواإلجراءاتالمتعلقة

بالقدرةعىلالصمود.

   التحديات التي تواجَه  :تواجهالمدنتحدياتواسعة

النطاقتقففيطريققدرتهاعىلالصمود،يمكنأن

تتفاقمبسببقصورالبياناتوالتشخيصاتواالفتقارإىل

المشاركةوعملياتالتخطيطواالستثماراتالشاملة.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :تراعيهذهالخدمة

الجوانباالجتماعيةوالبيئيةللمستوطناتالبشريةفي

نموذجالنظمالحضرية،والتشخيصواإلجراءاتالموصى

بها،وذلكباالستنادإىلالمبادئالتوجيهيةلتخطيط

اإلجراءاتالمناخيةفيالمدن.وفيتحليلالخطط

والبرامجوالمبادراتالجارية،يقومموئلاألممالمتحدة

أيضاًبتقييمالمساهماتالمحددةوطنياًالمزمعةلضمان

مواءمةاإلجراءاتالناتجةمنأجلاكتسابالقدرةعىل

الصمود.وهذايعزززيادةفهمأصحابالمصلحةالمحليين

لمخاطرتلكاإلجراءاتبمافيذلكالمخاطرالناجمةعن

تغّيرالمناخ،ويدعموضعوتنفيذخططلزيادةالقدرةعىل

الصمودفيمواجهةالمناخوالكوارث.كماأنالتشاورمع

الحكوماتالوطنيةيضمناالتساقمعاألهدافوالغايات

المتفقعليهاوطنياً.

كمايساعدإشراكمجموعاتالمجتمعالمدنيفيضمان

أنيكونللفئاتالمهمشةصوتفيتحليلوتشخيص

ورسمخرائطالطريقإلجراءاتبناءالقدرةعىلالصمود.

ويجريتصنيفجمعالبياناتحسبنوعالجنسحيثما

أمكن،ويشملالنهجاستراتيجيةجنسانية؛واستراتيجية

لحقوقاإلنسان؛واستراتيجيةلألطفالوالشباب

والمسنين؛واستراتيجيةلإلعاقة.وهذاالدعممرنبدرجة

كافيةللتكيفمعالتحدياتالمتنوعةالتيقدتواجهها

جميعالمدن.وتكيِّفالبحوثاألوليةوجْمعالبيانات

مراحلالتنفيذالالحقةبمافيذلكتحديدالمخاطر

وتحليلهاوالناتجالرئيسيللعملية،وهوالتوصياتأو

اإلجراءاتالمتعلقةبالقدرةعىلالصمود.وميزةهذاالنهج

أنهمصممخصيصاًلكلمدينةويعكسالتفردبدالمن

فرضحلولقدالتكونمناسبةأوواقعية.

مدة الدعم  :تتراوحالفترةالزمنيةالمقدرةلكلمدينةبين

9أشهرو12شهراً،عىلأنتكونكلمرحلةعىلالنحو

التالي:البدء(منشهرواحدإىلشهرين)؛وتحديدمالمح

المخاطر(شهران)؛وفهمالنظمالحضرية(منشهرينإىل

5أشهر)؛ووضعالنماذج(شهران)؛وإجراءاتالتنفيذمن

أجلاكتسابالقدرةعىلالصمود(شهران).

التطبيقات السابقة  :ُطبقهذافيخمسقارات:أمريكا

الالتينية(أسونسيون،باراغواي؛تيريسينا،البرازيل؛سان

خوسيه،كوستاريكا)؛وأوروبا(برشلونة،إسبانيا)؛وأفريقيا

(داكار،السنغال؛مابوتو،موزامبيق)؛وأوقيانوسيا(بورت
فيال،فانواتو)؛وآسيا(ياكوتسك،االتحادالروسي) وهي

قابلةللتطبيقعىلالصعيدالعالمي.ومنخاللبناء

القدراتوالنواتجالرئيسيةالثالثةللتنفيذفيكلمدينة،

يمكنتحديدإنجازاتهذهالخدمةعىلثالثةمستويات:

'1'المستوىالمحلي(زيادةااللتزاماتببناءالقدرةعىل
الصمودفيالمدن،وزيادةالقدرةعىلبناءالصمود،

ووجودرؤيةمشتركةللقدرةعىلالصمودبينأصحاب

المصلحةالرئيسيينعىلالصعيدالمحلي)؛'2'المستوى

اإلقليمي/الوطني(قيامالمدنالشريكةبتوفيرالمعلومات

الالزمةالستراتيجياتهاوممارساتهاالوطنيةأواإلقليمية

الكتسابالقدرةالحضريةعىلالصمود؛ويمكنحشد

القدرةالمستحدثةعىلنطاقواسعداخلالبلد؛وجْعل

المدنفيوضعأفضللتيسيراإلبالغعنالتقدمالمحرز

عىلالصعيدالوطنينحوتحقيقاألهدافاإلنمائية

العالمية)؛'  3'المستوىالعالمي(تواؤمجميعالتوصيات

المتعلقةبإجراءاتالقدرةعىلالصمودمعأهدافالتنمية

المستدامةوغايتها،ممايتيحللمدنالشريكةأنتتبع

التقدمالذيأحرزتهواإلبالغعنهباستخدامخطأساس

القدرةعىلالصمودورصداألثركاإلجراءات).

3–2 1–2

1–7–11

1–1

2–4 1–1

8–8

2–4 3–3 2–11–4 3–2 1–1

1–11

3–4 3–22–4 3–1

5–11–13 5–1111

3–4 1–3 3–13–3 1–23–2 2–1 1–1

2–3 2–2 3–11–3 1–2 2–1 1–1

7–101–113–11
4–115–11
6–117–11

11 11

1–163–16
7–168–16

1616

1–13–2

111
3–117–11

1–7–11
2–7–11

5–5 51–137–16

2–4 1–3 3–13–3 2–2 1–13–4 2–3 1–21–4 3–2 2–1
11

111
112

1–4 3–2

8–179–17

2–31–42–4 1–2 2–1 1–1

7–101–11
1–11

3–11
11

11

1–16
7–16

3–16
8–16

1611

3–12–4 2–11–4

1–113–166–16
16

2–1 1–13–11–22–23–2

6–16 3–10

2–1 1–13–12–23–2

1–22–2
3–22–4

3–12 512 11
3–11
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لماذا؟ ماذا؟  مْن؟ 

كيف؟
السياسات والخطط

اإلجراءات الالزمة من أجل اكتساب القدرة عىل الصمود

المجموعة 3
الهزات، 

والضغوط، 
والتحديات

المجموعة 2
المحلية الحكومة

وأصحاب
المصلحة

المجموعة 4
حضرية

المجموعة 1
هوية المدينة

ي
حال

ال
يو

نار
سي

ال

اه
تج

اال
يو

نار
سي

زر
لتآ

ها
وج

وأ
رد

وا
لم

ةا
مي

تن
يو

نار
سي ص

خي
ش

الت
ل

لي
تح

ال
ت

انا
بي

ال
ت

اءا
جر

أ

للحصول عىل مزيد من المعلومات

شهادة

موقعموئلاألممالمتحدةعىلشبكةاإلنترنت

مركزالقدرةالحضريةعىلالصمود

مكتبةالقدرةالحضريةعىلالصمود

“إننانكّيفمصطلحالقدرةعىلالصمودمعمفهومالقيامبمااليمكنتأجيله.
وكانالبرنامجالعالميلصمودالمدنالتابعلموئلاألممالمتحدةعامالًرئيسياًفي

تحديداإلجراءاتالالزمةللقدرةعىلالصمودضمنأولوياتالتنفيذلدينا”

السيد ماريو فيريرو،

رئيسبلديةأسونسيونالسابق،باراغواي

رسم بياني لمخطط عملية تنفيذ تحديد مالمح قدرة المدن عىل الصمود.    المصدر:  البرنامج العالمي لصمود المدن )2018(

14 | 
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15913 261014 371115 48121617

دعم المواءمة المحلية مع أهداف التنمية المستدامة من خالل ملفات مالمح أهداف  ألف -4 
التنمية المستدامة الفريدة

ملّخص  :دعمالمدنلمواءمةأولوياتهاواستثماراتهامعأهداف

التنميةالمستدامةوأثرأهدافالتنميةالمستدامة.وتعزز

هذهالخدمةاتساقالسياساتوتساعدالبلدانعىلتحقيق

أهدافهافيمجالالتنميةمنخاللوضعالمشاريع.وهي

تستخدمأداةتقييممشاريعأهدافالتنميةالمستدامةلدعم

وضعمشاريعحضريةشاملةومستدامةوفعالةبمايتماشى

معأهدافالتنميةالمستدامةوالخطةالحضريةالجديدة.

وتهدفالخدمةإىلتحسينالنوعيةالتقنيةللمشاريعوتعزيز

بيئةتمكينيةلتنفيذهاعىلالمدىالطويل.وقدُصممت

بحيثتتالءممعالمشاريعالفردية،وتستجيبألولويات

المدنالمختلفة،وتتيحتقييمكيفيةمعالجةمشروعمعين

ألهدافالتنميةالمستدامةمنخاللإنشاءملفمالمحفريد

مننوعهألهدافالتنميةالمستدامة.

  التحديات التي تواجَه  :تواجهالمدنمجموعةمتنوعةمن

التحدياتفيمجاالتالتخطيطالحضريوالنقلوالقدرة

عىلالصمودوالبيانات،ممايؤثرعىلتحقيقأهداف

التنميةالمستدامة.ومعذلك،فيكثيرمناألحيانال

تكونعالقةالتدخالتوالمشاريعالحضريةبأهدافالتنمية

المستدامةمفهومةبوضوح.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : يعملموئلاألمم

المتحدةكميسرمحايدفيتوجيهالمشاريعالحضريةلتعظيم

أثرهاعنطريقتوطينأهدافالتنميةالمستدامة،وحماية

معاييرالتنميةالحضرية،وضمانتلبيةمختلفالمصالح

المصالحومعالجتهافيالعملية،بمافيذلكالمسائل

الشاملةونهجشاملطويلأجل.وسيدعمتقييموضع

المشاريعبواسطةأداةتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة

منخاللمنصةإلكترونيةيمكنفيهامناقشةنتائج

التقييماتومقارنتهابينالمدينةوالشركاءالرئيسيين.

وسيستخدممنبرإلكترونيإلدارةالمعارف(تستضيفه

منصةالخطةالحضرية) لنشرالنتائجوتيسيرتبادل

المعارف.وتمكّنالوحدةالموجودةعىلاإلنترنتمن

التنفيذالجزئيألداةأهدافالتنميةالمستدامةعنبُعد،

ممايقللمنضرورةالسفروالتكاليف.(انظرأيضاًالبرنامج

الرئيسي5بشأنمدنأهدافالتنميةالمستدامة).

  مدة الدعم  :سُتطبقأداةتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة

باالقترانمعالمعالمالرئيسيةخاللبرنامجفترةالسنتين،أي

أربعمراتفيالمتوسطلكلمشروع(24أسبوعاًلكلَمْعلم).

   التطبيقات السابقة  :يجريحالياًتطبيقأداةتحقيقأهداف

التنميةالمستدامةفي19مدينةفي10بلدانعىلالصعيد

العالمي:جنوبشرقآسيا(الفلبين،إندونيسيا،ماليزيا،

تايلند،فييتنام،ميانمار)؛وأوروبا(تركيا)؛وأمريكاالجنوبية

(البرازيل).وقداسُتحدثتعىلأساسعمليةتشاركيةحيث
اتفقالشركاءالرئيسيونعىلمجموعةمختارةمنمبادئ

االستدامةالمصممةخصيصاًلتلبيةاحتياجاتالمدنالـ19

وأهدافونطاقالمشاريعالثالثينذاتالصلة.

أهداف التنمية المستدامة   لمشروع “زيادة جودة الشوارع وسهولة الوصول إليها”

مثال عىل ملف مالمح أهداف التنمية المستدامة للمشروع، 
مع تسليط الضوء عىل النتائج واإلمكانات التي تحققت خالل 

جلسة تقييم.    المصدر  : موئل األمم المتحدة 

يشيراللونالرماديالفاتحإىلهدفالمشروع:أقصىدرجةممكنةللمشروع

يشيراللونالفاتحإىلهدفالتقييم:أقصىدرجةممكنةلهذاالتقييم

يشيراللونالداكنإىلدرجةالتقديرالتيتمتحقيقهالهذاالتقييم

3–2 1–2
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1–1
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8–8
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11 11
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2–4 1–3 3–13–3 2–2 1–13–4 2–3 1–21–4 3–2 2–1
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7–101–11
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3–11
11
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1–113–166–16
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6–16 3–10

3–1 1–11–22–3

2–1 1–13–12–23–2
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3–22–4

3–12 512 11
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خاللحلقةعمل

الخياطةفيسورابايا،

إندونيسيا،ناقشت

سلطاتالمدينةمع

شريكالتوريدوحددت

معهأولوياتقائمة

مبادئاالستدامة

منخاللأداةتقييم

مشروعأهدافالتنمية

المستدامة.© موئل

األممالمتحدة

للحصول عىل مزيد من المعلومات

شهادة

الوثائقالرئيسيةألداةتقييممشروعأهدافالتنميةالمستدامة:

منبرإدارةالمعارف:صفحةأداةأهدافالتنميةالمستدامة

اإلطارالعامألداةأهدافالتنميةالمستدامة

دليلمستخدميأداةأهدافالتنميةالمستدامة

مواردأخرى:

فيديوأداةأهدافالتنميةالمستدامة

قصة:أداةجديدةلتقييممشروعأهدافالتنميةالمستدامة

تهدفإىلتنفيذمشاريعحضريةأفضل

موقعبرنامجالمدنالمستقبليةالعالميعىلشبكةاإلنترنت

”لقدحسنتجلسةأداةأهدافالتنميةالمستدامةبشكلملحوظوضعالمشروع.
.وجمعتالجلسةشركاءمختلفينللبرنامجوبذلكأوجدتفهمامشتركابشأن

التوقعاتالمتعلقةبالمشروع..وقدساعدناتبادلالمنظوراتالمختلفةبشكل

علنيعىلحلالمشكالتقبلحدوثها.كماحّسنتجلسةأداةأهدافالتنمية

المستدامةقدرةالبلديةعىلتأطيرالمشاريعالحضريةبطريقةأكثرشموالًوتكامالً“.

السيدة دويغو إيجي كيزيالرسالن

مديريةاألشغالالعامة،بلديةجانكايا،أنقرة،تركيا
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تحديد المالمح الحضرية والمكانية من أجل التخطيط االستراتيجي والتنمية المستدامة ألف -5 

جْمعالبياناتأثناء

تحديدمالمحكرم

الزيتون،وهوحي

محرومفيقضاء

بيروت،لبنان© موئل

األممالمتحدة

ملّخص  :تتيحتقييماتالمناطقأوالمدنأواألحياءفهماً

أعمقللبيئةالطبيعيةوالمبنيةوالدينامياتالقائمة،

ممايتيحإرشاداتقائمةعىلاألدلةبشأناإلجراءات

واألولوياتالمستقبليةالمتعلقةبالتدخالت.فتحديد

المالمحيولّدويقدمبياناتمتعددةالقطاعاتومتعددة

المستوياتومحددةمكانياًيجريتحليلهافيإطارقائم

عىلالمناطقللمساعدةعىلبناءقواعدبياناتقابلة

للمقارنةوطنية؛وتوجيهالجهاتالفاعلةفيمجالالشؤون

اإلنسانيةواإلنمائيةوالحكوماتالمحليةبشأناإلجراءات

االستراتيجية؛وكذلكتوفيرمايلزممنمعلوماتللتنسيق

والبرمجة،ضمننتائجأخرى.وتستندهذهالخدمةإىل

البياناتالمتاحةعنبُعد،والمعلوماتالمقدمةمن

أصحابالمصلحة،وإىلجْمعالبياناتبشكلمباشر،

وتستخدمنُهجاًقائمةعىلالمشاركة.كماأنهاتدمجأداة

لبناءالقدراتمنأجلأصحابالمصلحةالمحليين

لتسهيلاتخاذهمقراراتمستنيرةتولّدامتالكالمجتمع

المحليزماماألمورومشاركته،ممايؤديفينهاية

المطافإىلتحسينالتماسكاالجتماعي.

التحديات التي تواجَه  :تعالجهذهالخدمةنقصالبيانات

والفجواتفيالقدراتالخاصةبإدارةالبيانات،عىل

مستوياتمتعددة.وفيكثيرمناألحيان،التُضاف

المعلوماتاالجتماعيةواالقتصادية/الديمغرافيةمع

التقييماتالمكانية،ممايجعلمنالصعبتحديد

المناطقالتيتتسمبتعددأشكالالحرمان.ويحولعدم

وجودأدلةدوناالستهدافالفعاللالستجاباتاإلنسانية

والمساعدةاإلنمائيةالحضرية،وسدالفجوةاإلنسانية/

اإلنمائية.كماأنافتقارالحكوماتالمحليةإىلالقدرةعىل

جمعالبيانات،واإلدارةالمنهجيةللبيانات،وإدارةالمعارف،

يعوقعمليةالتخطيط.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : إنتحديدالمالمح

الحضريةوالمكانيةوسيلةسريعةلتمكينوتنفيذمبادئ

التخطيطعىلمختلفالمستوياتاإلقليمية.ويجمعموئل

األممالمتحدةالخبراتالتقنيةفيمجاالتالتخطيط

وتحليلالبياناتواالقتصادالحضريوالتمويلوالحوكمة،

وهوقادرعىلوضعمالمحللمدنواألحياءوالمستوطنات،

بمافيذلكتلكالتيتستضيفالمشردين،منأجل

توجيهأعمالالتخطيطالحضريبمايتماشىمعأهداف

التنميةالمستدامةوالخطةالحضريةالجديدة.وتتركزعملية

تحديدالمالمححولمشاركةالجمهور.وتُغذيالتحليالت

والتوصياتعملياتالتخطيطالمحليةوتضمنالوصول

العادلوالشموليةاالجتماعيةلتلبيةاحتياجاتالمجتمع

المحليوتطلعاته.ويمكنأيضاًأنيقّيمتحديدالمالمح

األحياءالمحرومةلتحليلالبياناتفيإطارقائمعىل

المناطقللمساعدةعىلبناءقاعدةبياناتقابلةللمقارنة

وطنيةوتوفيرالمعلوماتالالزمةللتنسيقوالبرمجة.

ويمكنتقاسممالمحاألحياءعنطريقبوابةإلكترونية

إلتاحةوجودبوابةجغرافيةتعرضالبياناتالمحددةلجميع

األحياءوقاعدةبياناتعنالمؤشراتالقابلةللمقارنة.

3–2 1–2
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RENTER RENT PRICE HOTSPOT ANALYSIS

وفيسياقالتشردومابعداألزمات،يمكنلموئلاألمم

المتحدة،باعتبارهجسراًبينالوكاالتاإلنسانيةالتقليدية

والوكاالتاإلنمائية،أنيدعموضعرؤىاستراتيجيةوبناء

سيناريوهاتإلشراكوإعالمالسلطاتالوطنيةوالمحلية،

والجهاتالفاعلة/الجهاتالمانحةلتيسيراتباعنهجأكثر

مراعاةللمناطقنحواالستجابةالحضريةالجماعية.

ويمكنلموئلاألممالمتحدة،باستخدامأداة”تحديد 

المالمح المكانية للمستوطنات التي تؤوي السكان 

المشردين“،تقديمتوصياتبشأناالستثمارالفعالذي

األولويةللجهاتالفاعلةفيالمجالاإلنسانيفياآلجال

التحليل المكاني لقطاع اإلسكان، والممارسات اإلسكانية وتحليل البؤر الساخنة ألعىل/أدنى اإليجارات

لمحة حضرية لمدينة هواسا تعرض التحليالت المكانية المختلفة لفهم الديناميات الحضرية في المجاالت المواضيعية  المتمثلة في   التخطيط الحضري 
والبيئة والتنقل واإلسكان والخدمات األساسية

لتنسيق بدء ونقاط والطويلة، والمتوسطة القصيرة

والشروعفيوضعمشاريع الحضرية، االستراتيجيات

النطاقات.وفيهذهالسياقات،كلما ذاتأولويةعبر

أمكنتقاسمهذهالخبرةفيوقتمبكر،زادتقدرتها

والوطنية المحلية الحكومات القدراتداخل بناء عىل

منأجلتحسينإدارةاالستجاباتلحاالتالطوارئ،

نحو األسرع والتحوالت اإلنعاش، واستيعابمقترحات

المستدامة. التنمية أهداف وتحقيق اإلنمائية األولويات

(انظرباء3-وجيم1-لالطالععىلمزيدمنالتفاصيلعن
المتحدةفيسياقاتاألزمات مساهماتموئلاألمم

والمطولة). اإلنسانية

اإليجار
المؤجر

النسبة المئوية لمقدمي خدمات التأجير (جميع األسر المعيشية 

التي شملها المسح)

متوسط النسب المئوية ألسعار اإليجار الشهرية (جميع األسر المعيشية 

التي شملها المسح)

مقدمو خدمات التأجير (األسرا لميعشياةل ت يشم هال المسح 

الغجرافيا ملكاني)

تحليل البؤر الساخنة ألسعار اإليجار الشهرية (األسر المعيشية 

التي شملها المسح الجغ ا رفي المكاني)
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مثال عىل دعم موئل األمم المتحدة لتنسيق التدخالت في مجال البنى التحتية في مخيمات الروهينغا في كوكس بازار، بنغالديش.    المصدر  : موئل األمم 

المتحدة .    وفي سياق كوكس بازار، بنغالديش، استخدم موئل األمم المتحدة عمليات تحديد المالمح المكانية لإلفادة من التوصيات المتعلقة بالتدخالت 

والمشاريع في مجال البنى التحتية داخل مخيمات الالجئين، من أجل تعزيز إمكانية وصول السكان.    وتم القيام بذلك أيضاً لمواءمة اعتبارات التنمية 

الحضرية وتحديد أولويات مشاريع االستجابة اإلنسانية الحيوية  .
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نُفذتحديدالمالمح

بالتشاورمعأصحاب

مصلحةشتى)منطقة

مستوطناتالالجئين

فيأوغنداوإثيوبياعىل

السواء(

مدة الدعم  :حسبالطلبوالسياق(توافرالمعلومات،

والتعاونمعالحكومةالمحلية)،ستستغرقعمليةالتحضير

وتحديدالمالمحمابين3أشهرو12شهراً،معالحاجةإىل

فتراتإضافيةلدعمعملياتوضعالرؤيةوتحديدأولويات

المشروع.

التطبيقات السابقة  :ُطّبقتحديدالمالمحالحضرية

والمكانيةعىلنطاقالعالمفيمناطقجغرافيةمختلفة.

فعىلسبيلالمثال،حدثذلكفيلبنانوإثيوبيا

والصومالوأوغنداوغينيا-بيساووهايتيوالمكسيك

وإندونيسياوميانمار.وأُعدتمالمحالمدنلـ17مدينةفي

المملكةالعربيةالسعودية،فيإطاربرنامجمدنالمستقبل

السعودية.وجرىتطبيقعمليةتحديدالمالمحبشكل

فعالفيالسياقاتاإلنسانيةمثلكوكسبازار،بنغالديش

وكاكوما/كاليوبيي،كينيا،وكذلكفيالعراقوسوريا

واليمنوليبيا.

وتوفرملفاتالمالمحقاعدةأدلةلتوجيهقراراتالتخطيط

فيالمدن.فعىلسبيلالمثال،فيملفاتمالمح

مدنالمملكةالعربيةالسعودية،أدىتشخيصالقضايا

والتحدياتإىلتوصياتاستراتيجيةوخططعمل،بما

فيذلكسيناريوهاتإعادةتوجيهخطوطالمترولتحسين

الوصولواإلدماجاالجتماعيفيالمدينةالمنورة.وفي

لبنان،يشتركموئلاألممالمتحدةمعاليونيسيفومركز

اإلغاثةفيإجراءتحديدلمالمحاألحياءالمحرومةمن

أجلتبادلومقارنةالمؤشراتوالتحليالتعىلبوابة

جغرافيةعىلاإلنترنت.(انظرالنتائجالتفصيليةفي

“تغطيةالمشروع”عىلبوابةبياناتمالمحاألحياءالتابعة
لموئلاألممالمتحدةواليونسيف).وفيكوكسبازار،

أظهرإدخالتحديدأوسعنطاقالمالمحالمستوطنات

والتخطيطالمكانياللذينيربطانمبادئاالستثمار،

الحاجةإىلالتنسيقالمكانيوالخبرةفيمجالالتخطيط

الحضريفيسياقاتالطوارئبالنسبةللبنكالدولي،

ومصرفالتنميةاآلسيوي،ومفوضيةاألممالمتحدة

لشؤونالالجئين،والمنظمةالدوليةللهجرة،وغيرهامن

وكاالتاألممالمتحدة.وفيإثيوبيا،اسُتخدمت“مالمح

المدن”منخاللمسحمفصللفهمدينامياتالتنمية

المواضيعيةالرئيسيةفيالمدنمنالناحيةالمكانية

القتراحاستراتيجياتومشاريعقائمةعىلاألدلةتستجيب

للبياناتالكميةوالنوعية.
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شهادة

“شكراًلموئلاألممالمتحدةعىلالعملالمدروسالذيقمتمبهمنأجلكيبربيا
واالستجابةالسريعةالتيلمنشهدهاأبداًمنقَبلمنظماتأخرى”.

السيد حسين محمد

عمدةمدينةكيبربيا،إثيوبيا

“هذاهوبالضبطنوعالعملالذيينبغيالقيامبهفيجميعالمناطقالتيتستضيف
الالجئينفيأوغنداإلظهارالسبلالمحتملةللمضيقدماً”.

السيد فنسنت بيندايميرا، 

مدير،وزارةاألراضيواإلسكانوالتنميةالحضرية،أوغندا

للحصول عىل مزيد من المعلومات

نُشرتملفاتالمالمح

الحضريةكتقارير

مطبوعةوكذلكفي

منصاتالبياناتعىل

اإلنترنت

بوابةملفاتمالمحاألحياءالمشتركةبينموئلاألممالمتحدةواليونسيف،التيتتضمنقاعدةبياناتمؤشراتوبوابة •
جغرافية،فضالعنملفاتمالمحفردية

فيديوعنملفاتمالمحاألحياءالمشتركةبينموئلاألممالمتحدةواليونسيف •

بعضالملفاتالمطبوعةالمنشورةعنمالمحاألحياء(التبانة،والقبة،وجبلمحسن) وملفمالمحمدينةصورمتاحةعىلهذه •
الصفحةوملفمالمحمدينةطرابلسمتاحعىلهذهالصفحة

مقالةعنتدريبالبلدياتفيتركياعىلتحديدمالمحالمدن •

مقالةعناستخداماألداةللتصديلجائحةكوفيد19-فيمستوطناتالالجئينفيكاكوما/كاليوبيي •

مدنالمستقبلالسعودية •
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https://lebanonportal.unhabitat.org/indicator-database/
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اإلنشاء المشترك بواسطة Block by Block ألماكن عامة مأمونة وشاملة للجميع  باء -1 
ويسهل الوصول إليه

ملخص:نهجمبتكريوظفاالجتماعاتالمجتمعية

والعروضالتقديميةوزياراتالموقع،واألهممنذلك،

 Minecraftحلقةتصميمالموقعباستخداملعبةالفيديو

رتخطيطوتصميم كأداةلمساعدةالمجتمععىلتصوُّ

األماكنالعامة.وأفضلوصفلـ “Minecraft” هوأنها

”ليغورقمية“حيثيمكنللمشاركينأنيبدعواويقوموا
ببناءهياكلفيعالمثالثياألبعاد.وتستندهذهالخدمةإىل

صناعةاألماكنالتيهينهجتعاونييرّكزعىلالناسفي

تخطيطاألماكنالعامةوتصميمهاوإدارتها،وبناءالقدرات

والقيادةالمحليةلتمكينالمجتمعاتالمحلية.

التحديات التي تواجَه:يؤديالقصوروعدمالمساواةفي

الوصولإىلاألماكنالعامةإىلآثارسلبيةغيرمتناسبة

عىلفقراءالمدنوالمجتمعاتالمهمشة،ممايؤديإىل

نقصالتنوعالبيولوجي،والتفسخالحضري،وتلوثالهواء،

وتأثيرالجزرالحرارية.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:كانموئل

األممالمتحدةرائداًفيمنهجية“Block by Block”في

عام2012،ويشرفعىلتنفيذالمشاريعالممولة.وقد

دعمحتىاآلنتنفيذأكثرمن100مكانعامباستخدام

Minecraftكأداة.وإىلجانبتيسيرحلقاتالعمل،
يستعينموئلاألممالمتحدةبالخبرةالتقنيةويتأكد

منأنتصميمالمكانالعامشاملللجميعومستجيب

الحتياجاتالمجتمعالمحليوذلكمنخاللفريقهالمتنوع

فيالبرنامجالعالميلألماكنالعامة.ولدىموئلاألمم

المتحدة،فضالًعنقدرتهالتقنيةوقدراتهالدعوية،قدرات

فريدةعىلعقداالجتماعاتوالوساطة،ممايجعلهطرفاً

مثالياًلجمعمختلفمجموعاتالمصالحفيمنتدىمحايد

لدعمهدفمشترك.ويستخدمموئلاألممالمتحدةنهجين

إلشراكالمجتمعاتالمحليةهما:منهجية

“by BlockBlock” (باستخدامMinecraftكأداةتشاركية
للمشاركةفيإنشاءاألماكنالعامة) وصناعةاألماكن(نهج

تخطيطيجزئي).وغالباًماتستخدمهذهالرؤىمعاًلتحديد

وتنفيذرؤيةمجتمعمحليبشأنأماكنهالعامة.

 MinecraftهوBlock by Blockوالمكونالرئيسيلنهج

،لعبةالفيديو،التيتستخدمكأداةللمشاركة.ويركزنهج

Block by Blockعىلالمشاركةالمجتمعيةويعطي
صوتاًللفئاتاألكثرضعفاًللتعبيرعناحتياجاتهامن

خاللإتاحةالفرصةلهالخلقأماكنماديةوتقديمهاإىل

صناعالقرار.كماتماختبارالمنهجيةباستخدامتكنولوجيا

الواقعالمختلطالتيتمكّنالتجاربالبصريةحيث

تتعايشالبيئاتالماديةواألشياءالرقميةوتتفاعلمع

بعضهاالبعضبطريقةواقعية.ويستخدمتصميماألماكن

مجموعةواسعةمنالطرقبمافيذلكنظمالمعلومات

الجغرافيةالتشاركية،وروايةالقصصالرقمية،ورسم

الخرائطالذهنية،ورسمالخرائطالسلوكية،والحلقات

الفكرية،والتصويراإلبداعيلتوسيعنطاقالمشاركة،

وعىلوجهالتحديدلتشملاألشخاصالذينعادةما

يجرياستبعادهمفيعملياتالتخطيطوالتصميم.كذلك

يستخدمتصميماألماكننُهجاًمبتكرةوإبداعية،كمايوجد

العديدمنوسائلاإلعالمالتيتضمنشمولالجميع.

 مدة الدعم:غالباًماتستغرقالمشاريعالممولةمن

Block by Blockسنةواحدةبدءاًمنأبكرمشاركة
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1–1
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11 11
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العمليات التشاركية باء - 
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ألصحابالمصلحةومروراًبحلقاتعملMinecraft

والتصميمالحضريووصوالًإىلالتنفيذالنهائي.وحلقة

عملBlock by Blockنفسهاتستغرقشهرين:ثالثة

أسابيعلصنعالنموذج،وثالثةأياملحلقةالعملنفسها،

وأسبوعللنشرونموذجMinecraftالنهائي.وتعتمد

المشاركةفيصنعاألماكنعىلطبيعةالمشروعوالعملية

التييجريتصميمهاخصيصاًفيكثيرمناألحيان.

ويمكناالنتهاءمنهافيغضونثالثةأسابيعفيحينأن

بعضالعملياتالطويلةاألجليمكنأنتستغرقمايصل

إىلثالثةأشهر.

التطبيقات السابقة:ُطبّقتأداةMinecraftعالمياًفي

37دولةو75مدينةفيأمريكاالالتينيةومنطقةالبحر

الكاريبيوأفريقياوالدولالعربيةوآسياوأوروبا.وقد

قامموئلاألممالمتحدةبتيسير91حلقةمنحلقات

عملBlock by Blockبمشاركةأكثرمن00020من

أفرادالمجتمعاتالمحلية(40فيالمائةمنالنساء

والفتيات).ويجتمعالناسمنخاللاأللعابللتوصلإىل

رؤيةمشتركةلألماكنالعامة.وهناكتركيزخاصعىل

أكثرالفئاتضعفاواألشخاصالذيناليكونلهمرأيفي

عملياتالتخطيطمثلاألطفالوالشبابواألشخاصذوي

االحتياجاتالخاصة.ويمكنأنتتراوحأعمارالمشاركين

بين5سنواتوأكثرمن65سنة.وقدأنجزموئلاألمم

المتحدة105أماكنعامةباستخدامهذهالمنهجيةبحيث

أثّرتعىل0007261شخصفيجميعأنحاءالعالم،

ودرَّب900شخصعىلاستخدامالمنهجيةلتوسيعنطاق

تأثيرها.وفيظلقيودكوفيد19-،يمكنللناسالعملعىل

اإلنشاءالمشتركألماكنعامةعنبُعدمنخاللمرئيات

الكمبيوتروالتالعبوالمحاكاة.

وقدشاركأكثرمن30000فردمنالجمهورفيأنشطة

صنعاألماكنفينيروبي،ونتيجةللنجاحالذيتضمن

الدعموالتأكيدمنأصحاباألعمالوالجمهور،تقوم

المدينةبتوسيعنطاقالتدخالتفياألماكنالعامة.
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شهادة

”هذهاألماكنالعامةيمكنأنتخلقالسالمالمستدام.لقداتوامعاًواستخدموا
Minecraftلتصميمها.لقدنجحوافيذلك“!

السيدة ألماز ميكونين،

وزيرةالدولة،وزارةالسالم،إثيوبيا

’’إنتصورأناألماكنالعامةهيزواياعاطلةبدأيتالشىاآلن.فالشبابمنجميعمناحي
الحياةيأتوناآلنللتفاعلفياألماكنالعامة،وقدساعدذلكفيالواقععىلتحسين

النظرةإىلالسالمةالحضريةوخفضمستوىالجريمةبينالشباب،وخاصةالمراهقين‘‘.

السيد همفري أوتيينو، 

مبادرةنيروبياألكثرأماناً،مقاطعةمدينةنيروبي

للحصول عىل مزيد من المعلومات

اقرأالمزيدعنتأثيرمنهجية “Block by Blockوعملنافيالموقعالرسميلـ ”Block by Block “عىلشبكةاإلنترنت.

مثالعىلمجموعةأدواتصنعاألماكنالتياسُتحدثتلفلسطين

http://www.blockbyblock.org
https://unhabitat.org/placemaking-toolkit-designing-people-places-a-toolkit-for-communities-and-designers-to-design-and
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المرحلة 2 المرحلة 4المرحلة 3المرحلة 1

تحليل البيانات وتحديد األولوياتجمع البيانات وتنظيمهافهم القدرة الحضرية عىل الصمود

دورة دراسية سريعة مدتها أربعة أيام
لتعريف موظفي البلديات وأصحاب

المصلحة المحليين بالمفاهيم الرئيسية
المتعلقة بالمخاطر والقدرة عىل الصمود

في المناطق الحضرية.    وتقوم دورة
تدريبية الحقة مدتها يوم واحد بإعداد
مراكز التنسيق البلدية لتنفيذ المرحلة

.الثانية من األداة  

هذه المرحلة التي تستغرق ثالثة أسابيع
تقودها بالكامل مراكز التنسيق البلدية.    

وهي تجمع المعلومات الالزمة عن تحديات
وفرص الصمود في مدنها من خالل إجراء
مقابالت مع جميع اإلدارات البلدية وإجراء

التخطيط التشاركي مع المجتمعات المحلية
التي تعيش في األحياء الضعيفة.    وبعد

ذلك، تقوم بتنظيم البيانات التي تم جمعها
.لتحليلها في المرحلة الثالثة  

تستمر هذه المرحلة أسبوعاً واحداً ويدعمها
المدربون.    ويكرس يومان ونصف لعرض
المعلومات التي تم جمعها وتحليلها من

خالل مناقشات مجموعات التركيز (واحدة
لكل ركيزة من ركائز القدرة عىل الصمود)،

ويوم واحد لتنظيم حلقة عمل لتحديد
األولويات، ويوم واحد لتدريب مراكز التنسيق

.البلدية عىل تنفيذ المرحلة التالية  

تستغرق المرحلة النهائية من سبعة إىل ثمانية
أسابيع وتشمل إجراء تقييم أساسي للقضايا

ذات األولوية المحددة لبناء قدرة المدينة عىل
الصمود، وصياغة خطة عمل المدينة،

واستعراضها مع جميع أصحاب المصلحة
المحليين (بدعم من المدربين)، والتحقق من

 .صحتها مع السلطات المعنية  

من 7 إىل 8 أسابيعمن 3 إىل 4 أسابيع

وضع إطار عمل لقدرة المدينة
عىل الصمود

5ايام 5ايام

ملّخص  :عمليةتخطيطتشاركيةلبناءالقدرةعىلالصمود

الحضريفيالمدنالصغيرةوالمتوسطة،أواألحياءفي

المدنالكبيرة.وتيسرهذهاألداةإجراءحوارواسعالنطاق

وتقييمتقنيسريعلتحديدمواطنالضعفوالمخاطر

مقابلجميعاألخطارالمحتملة.وتتمثلالنتيجةالنهائية

فيإطارعمللصمودالمدن،يحدداإلجراءاتذاتاألولوية

لبناءقدرةالمدينةعىلالصمودتدريجياً.

  التحديات التي تواجَه  :تهددالكوارثوالمخاطر،التي

تتزايدمنحيثالحجموالتواتربسببحالةالطوارئ

المناخية،اقتصاداتسكانالحضروسالمتهموسبل

عيشهموصحتهم،بلوحتىحياتهم،والسيمافقراءالمدن

والمهمشون.ويهددالتعرضلهذهالمخاطرواألخطار

بعكسمسارالتقدمالذيتحرزهالبلدانوالمدننحو

تحقيقأهدافالتنميةالمستدامة.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :قامموئل

األممالمتحدة،باالشتراكمعمركزإدارةمخاطرالكوارث،

واالستدامة،والقدرةالحضريةعىلالصمود،بتصميم

برنامجCityRAP  بطريقةيمكنللحكوماتالمحليةتكييفها

وتنفيذهابأقلقدرمنالتدخلمنقبلخبراءتقنيين

خارجيينوباستخدامأساليبعمليةلالستفادةمنالمعارف

المحلية.وأساسمنهجية  CityRAPهواالستفادةمن

القدراتالمحليةالقائمةوتعزيزدينامياتالتنميةالمحلية

لجعلالعمليةمستدامةقدراإلمكان.وباإلضافةإىلالحكومة

المحلية،تشاركجهاتأخرىمنأصحابالمصلحةفي

المناطقالحضريةمثلاألوساطاألكاديميةوالحكومات

الوطنيةوالمنظماتغيرالحكوميةوالمنظماتالمجتمعية

والقطاعالخاصوغيرها،ممايخلقأوجهالتآزروالتعاون

المتبادل.ويتبعبرنامجCityRAPنهجاًتصاعدياًحيثتكون

المشاركةالمدنيةفيعمليةصنعالقرارأمراًأساسياً.ويجري

إشراكالسكانوتمكينهممنخاللالمشاوراتالمجتمعية،

وتمارينرسمالخرائطالتشاركية،ومناقشاتمجموعات

التركيزوحلقاتالعمل،معضمانوجودجميعالفئات،

وخاصةالفئاتاألكثرضعفاً،ومشاركتهاالنشطة.ويهدف

برنامجCityRAPإىلتمكينالحكوماتالمحليةمنتخطيط

واتخاذإجراءاتعمليةلتعزيزقدرةمدنهاعىلالصمودفي

مواجهةالمخاطرالطبيعيةوغيرهامنالمخاطرومعالتأكيد

عىلتدابيرالتكيفمعتغّيرالمناخ.

مدة الدعم  :تستغرقعمليةCityRAPمايتراوحبين3و4

أشهرمنخاللأربعمراحل؛وعادةمايقومبتنفيذهافريقمن

جهاتالتنسيقالبلديةبدعممنمدربيموئلاألممالمتحدة

الذينيسافروندورياًإىلالموقع.كمايمكنتقديم  CityRAP  

كتدريبللمدربينلمدةخمسةأيام.ويجريتكييفكلمن

عمليةالتنفيذالمنتظمةوتدريبالمدربينمنأجلتقديم

الخدماتعنبعدلضماناالستمراريةمعالحفاظعىلسالمة

المشاركينفيسياقجائحةكوفيد19-المستمرة.

   CityRAP   مراحل

باء -CityRAP    2  :   تخطيط إجراءات قدرة المدينة  عىل الصمود
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التطبيقات السابقة  :دعمتهذهالخدمةالمدنالتالية:

واغادوغو(بوركينافاسو)؛وإسبارغوس،برايا،سانتاكاتارينا
(كابوفيردي)؛ومدينتيأرادا،وليديتاالفرعيتينفيأديس

أبابا،وآداما،ودايرداوا(إثيوبيا)؛وبافاتا،بوالما(غينيا-

يساو)؛وأنتاال،موروندافا(مدغشقر)؛وليلونغوي،زومبا

(مالوي)؛وأنغوش،وتشيويري،وشوكوي،وكوامبا،ودوندو،
وميتانغوال،وموكوبا،ومونتيبويز،وفيالنكولو(موزامبيق)؛

وأغواغراندي،ونيفيس(سانتوميوبرينسيبي)؛وجورج،

وبورتألفريد،وبوتشيفستروم(جنوبأفريقيا)؛وفومبوني،

وموروني(اتحادجزرالقمر)؛وتشيباتا،لوساكا(زامبيا)؛

وتشيبينغ،وموتاري(زمبابوي).وقدمكّنهذاالدعمتحقيق

النتائجالتالية:

الحشد الذاتي للمجتمعات المحلية  : فتحالطرق، •
وتحسينالصرففيالمستوطناتالعشوائية،وإعادة

التوطينالطوعيلألشخاصفيشوكوي،موزامبيق؛

وبناءالصرفالصحيفيليلونغوي،مالوي.

•  تشجيع السلطات المحلية عىل حشد األموال  :ففي
موروندافا،مدغشقر،حشدمجلسالمدينة1,5مليون

يورولتنفيذأنشطةالتخفيفمنتآكلالسواحلالتي

حددتأداةCityRAPأولويتها.

•  التأثير عىل السياسات الوطنية المتعلقة بإدارة الحقوق 
الرقمية  :  ففيمالوي،جرىتبنيبرنامجCityRAPفي

المبادئالتوجيهيةالوطنيةلخططإدارةالحقوقالرقمية

فيالمناطقالحضرية؛وفيموزامبيق،أُدرجتعناصر

األداةفيالمبادئالتوجيهيةالوزاريةلوضعالخطط

الحضريةلتعزيزبُعدهاالمتعلقبالقدرةعىلالصمود.

الخارجية  :فقدعبأموئلاألمم •  تيسير حشد األموال 
المتحدة14مليوندوالرمندوالراتالواليات

لتنفيذ التكيفمنأجلمشروع المتحدةمنصندوق

نتائجعمليةبرنامجCityRAPفيأربعمدنفيجنوب

أفريقيا. شرق

رسم	خرائط	عىل	مستوى	األحياء	عىل	أساس	تشاركي	خالل	المرحلة	الثانية	

من	برنامج					CityRAP					في	كابو	دلغادو،	موزامبيق،					2017

للحصول عىل مزيد من المعلومات

CityRAPأداة

موقعالمركزالتقنيإلدارةمخاطرالكوارثواالستدامةوالقدرةالحضريةعىلالصمود(DiMSUR) عىلشبكةاإلنترنت

شهادة

بعدCityRAPبدأناإعادةتنظيماألحياء،وإعادةترتيبالمستوطنات،وفتحطرق

جديدة،وتحديدوفتحقنواتالصرفالصحيالجديدةلمياهالعواصفمنأجل

التخفيفمنالفيضانات.كماقمنابتحسينالصرفالصحيمنخاللإدارة

النفاياتالصلبة“

السيدة إيفانجيلينا دونداناني ماننغواني بفوندو، 

رئيسةمجلسبلديةشوكوي،موزامبيق
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باء -3   التخطيط الحضري المتكامل في سياقات األزمات المطولة

ملخص  : تقديم المشورة التقنية لتحسين الظروف 

المعيشية وإدارة المستوطنات البشرية القائمة وإنشاء 

أطر تعاونية لتنفيذ استراتيجيات مستدامة في حاالت 

األزمات الحضرية. ويهدفموئلاألممالمتحدة،منخالل

دعمربطالعملالمعياريبالعملالتنفيذي،وتعزيزالتنمية

المكانيةالدائمةوالحلولاالستثمارية،إىلسدالفجوةبين

الجهاتالفاعلةفيالمجاليناإلنسانيواإلنمائي،ودعم

الحكمالمحليوالتنميةالمؤسسية.

  التحديات التي تواجَه  :االفتقارإىلمنظورطويلاألجل

فياالستجابةاإلنسانيةالتقليديةإىلجانبمحدودية

تحديداألولوياتفيبرامجالتنميةالمستدامةممايؤدي

إىلعدمالمساواةوالتوتربينالمجتمعاتالمضيفة

وجماعاتالالجئين،والنموغيرالمنظم،وقلّةسبلالعيش

االقتصادية،واالستبعادمنالقطاعالخاص،والمجتمعات

الهشةوالمنقسمة.وهذهالتحدياتتتضاعفوتهدد

تحقيقأهدافالتنميةالمستدامة.ويتطلبالتصدي

لجائحةكوفيد19-فيسياقاتاألزماتأيضاًتنسيقاً

إضافياًومراعاةجديدةللقيودوالدينامياتالمكانية.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :يمكنتكييف

هذهالخدمةلمواجهةالتحدياتالمحددةالتيتواجهحكومة

أومجتمعوطنيأودونوطنيأومحلي.ولدىموئلاألمم

المتحدةخبرةطويلةوحافظةواسعةالنطاقفيدعمالتنسيق

وتقديمالمشورةإليجادحلولطويلةاألجلفيمجالاألوضاع

اإلنسانيةوالتخطيطوالتنميةفيمختلفحاالتاألزمات.

وقدعملعىلنطاقواسعبالتعاونمعوكاالتاألمم

المتحدةوالوكاالتالدوليةاألخرىفيإطارالصلةبينالتنمية

اإلنسانيةوبناءالسالم،والسيمامعالشركاءالرئيسيين

مثلمفوضيةاألممالمتحدةلشؤونالالجئين،والمنظمة

الدوليةللهجرة،واليونسكو،ومعالشركاءغيرالتقليديين(مثل

مستثمريالقطاعالخاص).وتوفرخبرةموئلاألممالمتحدة

فيالتخطيطالتشاركيباستخدامأدواتونهجفيالتخطيط

للمستوطناتالبشريةالمتكاملةفيالسياقاتاإلنسانية

وغيراإلنسانيةعىلالسواءتركيزاًمكانياًعبرالقطاعاتللربط

بينالعملاإلنسانيالتقليديوالعملاإلنمائي،ودعموضع

رؤيةاستراتيجيةأوسعنطاقاً(فياآلجالالمبكرةوالمتوسطة

والطويلة) وسيناريوهاتإلشراكالسلطاتالوطنيةوالمحلية

فياالستجابةالجماعيةوتنسيقاالستراتيجياتالحضرية

عىلمختلفالنطاقات.

وتدمجهذهالخدمةمؤشراتاإلدماجاالجتماعيالموصى

بهاكجزءمنعملياتالرصد،وتخلقتماسكاًاجتماعياً

وامتالكاًاجتماعيالزماماألمورواسعيالقاعدةباستخدام

أدواتمختلفةونهجمبتكرةوتكنولوجياتجديدة.ويمكن

أنيؤديذلكإىلالمشاركةفيإنشاءمشاريعالبنى

التحتيةالمستدامة(مثلالمركزاالجتماعي،واألماكن

العامة) معالشركاء،باستخدامتكنولوجياتMinecraft

الخاصةبصنعاألماكنباستخداماأللعابالموجودةفي

مجالصناعةاأللعاب(انظرباء1-) وكذلكاالبتكاراتفي

سبلالعيشالدائمةوإنتاجالموارد(التعاملمعالمركز

العالميللحراجةالزراعية).ويُشركموئلاألممالمتحدة

أيضاًشركاءوشبكاتلدعمالدروسالمستفادةفي

منابرالمعرفةالعالميةمثلشبكةاألممالمتحدةللهجرة،

والمنتدىالعالميلالجئين،والفريقالرفيعالمستوى

المعنيبالتشردالداخلي،والتحالفالعالميمنأجل

األزماتالحضرية،والمنتدىالحضريالعالمي،وغيرها.

وخاللالتصديلجائحةكوفيد19-فياألوضاعاإلنسانية،

يمكنأنتدعمأدواتوقدراتالتخطيطالحضريالنشر

األمثلللمساعدةوالخدماتلتحسينتنسيقاإلجراءات

التيتتخذهامختلفالجهاتالفاعلةوضمانأنتُجني

بعضاالستثماراتفوائدطويلةاألجلمنحيثموقعها

واستهدافها.ومعتشكُّلجائحةكوفيد19-كحالةطوارئ

طويلةاألمد،يمكنللتخطيطالحضريأنيساعدعىلالحد

منأثرهاوزيادةقدرةالمجتمعاتالمحليةعىلالصمود.

مدة الدعم  :تعتمدمدةالخدمةوإطارهاالزمنيعىل

متطلباتالحكوماتالوطنيةوالمحليةوالشركاءوالجهات

المانحة.ويمكنأنتتراوحاألطرالزمنيةللدعموالمشاريع

بينستةأشهروسنواتعديدة،نظراًلطبيعةحاالت

األزماتالتياليمكنالتنبؤبها.

  التطبيقات السابقة  :طبقتهذهالُنهجعىلالصعيد

العالمي،عىلسبيلالمثالفيالمواقعالتالية:كاكوما

ومستوطنةكالوبيي،مقاطعةتوركانا،كينيا؛ومجموعة

داداب،مقاطعةغاريسا،كينيا؛ومخيماتالالجئينفي

كوكسبازار،بنغالديش؛ومستوطنةناكيفاليومنطقة

غربالنيلفيأوغندا؛ومستوطنةكيبريبيا،المنطقة

الصومالية،إثيوبيا.وفيمايتعلقباآلثارالمترتبةعىلهذا

الدعم،فإنبرنامجكالوبييالمتكاملللتنميةاالجتماعية-
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االقتصادية،الذييدعمهموئلاألممالمتحدة،قدأدى

إىلوضعخطةإنمائيةاستشاريةمنأجلمستوطنة

تستضيف00060الجئ؛وتحديدالمالمحالمكانية

لمخيمكاكومامماطالأثره050158الجئاً؛والدعم

المستمرللمبادئالتوجيهيةللتخطيطالمكانيالتي

طالأثرها71مسؤوالحكومياو113منأفرادالمجتمع

المحلي(2020-2019)وسيطالأثرهاأكثرمن00090

شخصبشكلمباشر؛وعملياتالتخطيطوالتصميم

التشاركيةلمشاريعاالستثمارفيالبنىالتحتيةالتي

يطالأثرهابشكلمباشر9721شخصاً(2019-2018)

و429شخصاً(2020-2019)؛ومشاريعالمهاراتوخلق

فرصالعملالتييطالأثرهابشكلمباشر7082

أشخاص،منهم4081نساء(2019-2018)؛ويطالأثر

حلقاتعمللتنميةالقدراتعىلالمستوىالمؤسسي

والمحلي90ضابطاًو200منقادةالمجتمعالمحلي

(2019-2018).وقدوضعموئلاألممالمتحدةأيضا
مؤشراتمحددةلقياستكاملالمجتمعاتالمحلية

والتماسكاالجتماعي.وفيالعراق،قامفريقمتعدد

التخصصاتمنموئلاألممالمتحدةواليونسكوبوضع

إطارتخطيطأوليإلعادةإعمارالموصلمنأجلدعم

الحكومةالمحليةفيالموصلفيإعادةإعمارالمدينة

وإنعاشها.وفيهايتي،يتوىلتيسيرالتنسيقنائبالممثلة

الخاصةلألمينالعام/المنسقالمقيم/منسقالشؤون

اإلنسانية.ويهدفإطارالتخطيطاألوليإىلتحديدأولويات

اإلنعاشوتقديمنهجشاملإلعادةاإلعماروالتخطيط

لمنطقةالموصلالكبرىمعإيالءاهتمامخاصللمدينة

القديمة.كمايهدفاإلطارإىلتوفيرإجراءاتملموسة

إلحياءمدينةالموصلبأكملهابدعممنالبحوثالمكتبية

والعملالميدانيوالبيانات.وإضافةإىلذلك،تقدمالوثيقة

توصياتلتنفيذاإلجراءاتالمقترحة.

شهادة

”إننيأثنيعىلعمليةالتخطيطوأودأنأؤكدعىلضرورةأنيوّسعالشركاء
نطاقالجهودالراميةإىلالتصديللتحدياتاإلنمائية.والتخطيطالمكانيأداة

هامةتبنتهاحكومةالمقاطعةلتوجيهاالستثماراتفيالمنطقة،وينبغيأننعزز

الشراكاتلتعزيزوظيفةالتخطيطالمكانيللمقاطعة.“

السيد جوزيفات ك. نانوك

حاكممقاطعةتوركانا

إعادة	اإلعمار	في	العراق
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

تقديمالدعملمستوطنةكالوبييالجديدةفيكينيا

كوفيد19-فيالسياقاتالضعيفة:تحديدالمالمحالمكانيةمنأجلاستجاباتالتكيففيكاكوما-كالوبيي

موئلاألممالمتحدةيبدأتدابيربشأنالتصديلكوفيد19-فيمستوطنتينكينيتينلالجئين

كالوبيي	-	عملية	موئل	األمم	المتحدة	لتخطيط	الخطة	اإلنمائية	االستشارية	عىل	أساس	تشاركي
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باء -4   بناء نظم مساءلة تشاركية لسياسات المدن

ملّخص  :أدواتإلكترونيةمبتكرةلدعمحلقاتإبداء

التعقيباتمعالمواطنينبشأنسياساتالمدن،وتوسيع

مساحةمشاركةالمواطنينوالمساءلةالتشاركية.وهذه

األدواتتدعمهاإقامةشراكاتمعمختلفأصحاب

المصلحةفيالمدن.كماأنعمليةالتدريبوتقييم

االحتياجاتفيمجالبناءالقدراتتتيحأيضاًنهجاً

تشاركياًبدرجةأكبرفيترجمةالسياساتإىلأفعال.

  التحديات التي تواجَه  :يعوقاالفتقارإىلبياناتمفتوحة

وإىلشفافيةومساءلةومايلزممنقدراتلبناءهذهالنظم

واإلشرافعليهامشاركةالمواطنينورقابتهم.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :يعززهذاالدعم

الشراكاتعبرالسلطاتالمحليةواألوساطاألكاديمية

والمنظماتغيرالحكوميةوالقطاعالخاصوالمجتمع

المدنيللعملمعاًمنأجلتحسينالسياساتالعامةفي

المدنوزيادةمستوياتالشفافيةوالمساءلة.وتشملهذه

الخدمةحلقاتعملومشاوراتللمواطنينتشملشراكة

معالشركاتالناشئةالمتخصصةفياألدواتالرقمية

للحكوماتالمحلية.وقدأعدموئلاألممالمتحدةمحتوى

المشاورةبشأنالمدنوالمجتمعاتالمحليةالمستدامة

وكذلكنماذجوأدواتتيسرتقييماحتياجاتالتدريب

للمدنوالسلطاتالمحلية،والتوجيهاتالمتعلقةبإعداد

االستعراضاتالمحليةالطوعية.

  مدة الدعم  :تُنّفذالمشاورةبشأنالمدنوالمجتمعات

المحليةالمستدامةلمدةأربعةأشهروتقدمالنتائجبعدما

يتراوحبينشهرينو3أشهرمنإقفالالمشاورة.وتختلف

مدةحلقاتالعملالتدريبيةفيمدتها،ويوصىعادًةبأن

تُعقدعىلمدىفترةتتراوحبينيومينو4أيام.ويوصى

بسنتينعىلاألقللضماناالستمراريةوالنتائج.

التطبيقات السابقة  :ُقّدمتالخدمةفيستمدنوُقدمت

المشاوراتفيأكثرمن830مدينةفيبوليفياوالبرازيل

وبيرو.ويمكنتكرارالمنهجيةوالمشاوراتعبراإلنترنتفي

أيمدينةو/أومنطقة.وقددعمذلكإنتاجأربعوحداتمن

وحداتاالستعراضالمحليالطوعيبشأنالتقدمالمحرز

فيتحقيقالهدف11منأهدافالتنميةالمستدامة،

وتدريبأكثرمن2001منممثليالسلطاتالمحلية

والمجتمعالمدنيواألوساطاألكاديمية.ويمكنأنتكون

هذهالخدمةمستمرة.فعىلسبيلالمثال،فيالبرازيل،

حيثأقرّاالتحادالوطنيللبلدياتالمبادرة،سيجريتنفيذ

المشاورةفيالبرازيلكلعامحتىعام2030لمقارنة

الكيفيةالتيتغّيرتبهانظرةالمواطنينفيمايتعلق

بالهدف11منأهدافالتنميةالمستدامة.

وقدعرضتالمشاورةمرتينباعتبارهامثاالًالبتكارات

موئلاألممالمتحدةوذلكفيشبكةالمبتكرينالتابعة

لألممالمتحدةوفيقاعدةإدارةالشؤوناالقتصادية

واالجتماعيةألفضلالممارساتفيمايتعلقبالهدف11

مناهدافالتنميةالمستدامة.

نتائج	المشاورة	بشأن	المدن	والمجتمعات	المحلية	المستدامة	2019-2018،	البرازيل
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شهادة

”إنتعاونالمواطنينوشفافيتهمهماأفضلأداتينلتحسيناإلدارةالعامة.
وتضمنالتكنولوجياأنيجريالحوارمعالسكانبسرعةوكفاءةوتتيحقياسنتائج

هذهالمحادثةممايسهلتقييمالمديرينالعموميين.“

السيد غوستافو مايا

الرئيسالتنفيذيوالمؤسسالمشاركلشركةColab،شريكةموئلاألممالمتحدة

أسبوع	أهداف	التنمية	المستدامة			في	نيتيروي،	البرازيل.				حلقة	عمل	للموظفين	العموميين	من	أجل	وضع	المشاريع	ذات	الصلة	بخطة	عام					2030					في	نيتيروي
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

CityRAPأداة

موقعالمركزالتقنيإلدارةمخاطرالكوارثواالستدامةوالقدرةالحضريةعىلالصمود(DiMSUR) عىلشبكةاإلنترنت

التقريرالرابعلشبكةاألممالمتحدةلالبتكار2018،الذييعرضمشاورةالمدنوالمجتمعاتالمحليةالمستدامةباعتبارهاابتكاراً

لموئلاألممالمتحدة.

2019InnovationsBestUNIN.أفضلاالبتكارات2019.وتُعرضمشاورةالمدنوالمجتمعاتالمحليةالمستدامةفي

إطارالمساعيالتييبذلهاموئلاألممالمتحدةلتعزيزاستخدامالتكنولوجياتواالبتكاراتالرائدة.

قاعدةبياناتإدارةالشؤوناالقتصاديةواالجتماعيةباألممالمتحدةللممارساتالجيدةفيتنفيذأهدافالتنميةالمستدامة.

ومشاورةالمدنوالمجتمعاتالمحليةالمستدامةمدرجةفيقاعدةالبياناتهذهكممارسةجيدةمنأجلالهدف11منأهداف

التنميةالمستدامة.

معلوماتوموادمنمختلفحلقاتالعملالتيعقدتفيأمريكاالالتينية:

تدريبالمدربينفيتروخيلوبالتعاونمع

أكاديميةالمساءلةالحضريةالتابعةللجنةاالقتصاديةألمريكاالالتينيةومنطقةالبحرالكاريبي

مختبراتالمساءلة(تشيمبوتي،بيرو؛تروخيلو،بيرو؛الباز،بوليفيا؛تاريا،بوليفيا)

مختبراتالمساءلةوالمسؤوليةالعامةفيريوديجانيرو

أسبوعخدماتالبياناتالمفتوحة(ODS) فينيتيروي

نشرةصحفيةتتعلقبمشاورةالمدنوالمجتمعاتالمحليةالمستدامةوبالمناسباتالتيعرضتفيهانتائجومنهجيةهذه

المبادرة:

تطبيقموئلاألممالمتحدةالخاصبالهواتفالمحمولةالذيُعرضفيمناسبةالمدينةالذكيةفيالبرازيل.

إطالقموئلاألممالمتحدة،وشركةColab،وCityOSلتطبيقمنتطبيقاتالهواتفالمحمولةإلجراءمشاوراتعامةمفتوحة

بشأنظروفالمعيشةفيالمدنالبرازيلية.

وتسدالتكنولوجياالفجوةبينالسكانوالسلطاتالمحليةفيأمريكاالالتينية.

أشرطةفيديوترويجيةللعروضالتقديميةالمتعلقةبالمشروعومشاورةالمدنوالمجتمعاتالمحليةالمستدامة:

أدواتمبتكرةلتعزيزرصداألداءالخاصبالهدف11منأهدافالتنميةالمستدامةفيالمدن.

ماذاحدثخالليومالحكوماتالمحليةوالمدنفيمؤتمراألطرافالخامسوالعشرين؟

تقريريتضمننتائجالمرحلةاألوىلمنتنفيذمشاورةالمدنوالمجتمعاتالمحليةالمستدامةفيالبرازيل
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https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/cityrap_tool_booklet_2020.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/05/cityrap_tool_booklet_2020.pdf
http://dimsur.org/
http://dimsur.org/
https://bit.ly/2AcInZV
https://bit.ly/38bt4x5
https://bit.ly/38bt4x5
https://bit.ly/38bt4x5
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29756
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29756
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29756
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=29756
http://capacitybuildingunhabitat.org/training-of-trainers-in-trujillo-in-collaboration-with-eclac/
http://capacitybuildingunhabitat.org/urban-accountability-academy/
http://capacitybuildingunhabitat.org/accountability-lab-chimbote-peru/
http://capacitybuildingunhabitat.org/accountability-lab-chimbote-peru/
http://capacitybuildingunhabitat.org/accountability-and-public-responsibility-labs-in-rio-de-janeiro/
http://capacitybuildingunhabitat.org/ods-week-in-niteroi/
http://capacitybuildingunhabitat.org/ods-week-in-niteroi/
https://unhabitat.org/un-habitat-mobile-app-featured-at-brazil-smart-city-event
https://unhabitat.org/un-habitat-and-colab-launch-a-mobile-app-for-open-public-consultation-on-living-conditions-in-brazilian-cities
https://unhabitat.org/un-habitat-and-colab-launch-a-mobile-app-for-open-public-consultation-on-living-conditions-in-brazilian-cities
https://unhabitat.org/un-habitat-and-colab-launch-a-mobile-app-for-open-public-consultation-on-living-conditions-in-brazilian-cities
https://unhabitat.org/technology-bridges-the-gap-between-residents-and-local-authorities-in-latin-america
https://www.youtube.com/watch?v=dP7f_fG8tmc
https://www.youtube.com/watch?v=dP7f_fG8tmc
https://www.youtube.com/watch?v=Udv5Pz-b0kc
https://unhabitat.org/the-sustainable-cities-and-communities-consultation-in-brazil
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إنشاء مراكز موارد حضرية للشباب في المدن باء -5 

ملّخص: إن توفير مساحات حضرية آمنة ومنتجة للشباب 

والشابات أمر بالغ األهمية بالنسبة للشباب ولمجتمعاتهم 

المحلية. ويتناول برنامج المحطة الواحدة وصول الشباب 

إىل األماكن الحضرية من خالل عملية تشاركية تشرك 

الشباب في تصميم وتنفيذ مراكز الموارد الحضرية 

المتكاملة للشباب.وتدعمهذهالخدمةالحكوماتالمحلية

والوطنيةإلنشاءمحطاتواحدةجديدة،وتُعتمدالمراكز

الحاليةباعتبارهامحطةواحدةمنخاللبرنامجاالعتماد

التابعلموئلاألممالمتحدة.

التحديات التي تواجَه: هناكاليوم1,2بليونشابتتراوح

أعمارهمبين15و24سنة،معظمهميعيشونفيالعالم

النامي.ويهددنقصفرصالعملوغيرهامنالفرص

للشبابآفاقهمورفاههمفيالمدن.والمشاركةالنشطة

للشبابفيجهودالتنميةالمستدامةأمرأساسيلتحقيق

مجتمعاتمستدامةوشاملةللجميعومستقرةبحلولعام

2030.وقدتعرضتهذهالمشاركةوآفاقالشبابللتهديد

بشكلخاصخاللجائحةكوفيد19-ومايرتبطبهامنآثار

عىلالعمالةوالتعليم.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:توفرمراكزالموارد

الحضرية–محطةواحدة-المهاراتذاتالصلةللشباب

الحضريينللحصولعىلالعمالةوفرصالعملالالئقمنخالل

التدريبوالحصولعىلالتكنولوجيا.ويقدمموئلاألممالمتحدة

الدعمالتقنيللحكوماتالمحليةإلنشاءوتشغيلالمحطات

الواحدة؛ويجريبحوثاًبشأنالسوقالمحليةلضمانأنتكون

برامجالتدريبالمهنيهادفةوفعالة؛ويدعمالحكوماتلضمان

أنتكونالمراكزشاملةومستجيبةالحتياجاتالمجتمعات

المحلية.ويسترشددعمهذهالمراكزوتشغيلهابسلسلةمن

المبادئالمتعلقةبتنميةالشبابوضعهاموئلاألممالمتحدة

وشركاؤهفيعام2007،وهيمبادئ كمباال للتنمية التي 

يقودها الشباب،والتيتركزعىلأنتكونللشبابالريادةفي

تنميتهموتنميةمجتمعاتهمالمحلية.ويستخدمموئلاألمم

المتحدةقدرتهالفريدةعىلعقداالجتماعاتلضمانمشاركة

جميعأصحابالمصلحةالمعنيينفيالمناطقالحضريةبفعالية

فيتصميموتنفيذالمحطاتالواحدة.

وتدعمهذهالخدمةأيضاإعادةتصميموتجديدالهياكل

الحضريةالتيكاناستخدامهاأقلممايجبوذلكللقيام

بسرعةوكفاءةبوضعمحطاتواحدةجديدةعىلشبكة

االنترنت.وقدأُعيدتحديدالغرضمنالعديدمنالمحطات

لتوفيرالخدماتالصحيةالحيويةخاللجائحةكوفيد19-

التيتوفرمحطاتغسلاليدينومعلوماتالوقايةواألقنعة

للمجتمعاتالمحلية؛فضالعنإيجادموردقّيمللحكومات

لتقديمالمساعدةالطارئةبسرعةللمجتمعاتالمحلية.(انظر

أيضاباء1-ودال-4لمعرفةالمزيدعنعملموئلاألمم

المتحدةلدعماألماكنالعامةالشاملةللجميع).

مدة الدعم:يقدمموئلاألممالمتحدةالدعمإلنشاءمراكز

المحطةالواحدة،بهدفإدارةكلمنهابشكلمستدام

ومستقل.ويجريتنفيذعمليةاإلنشاءفيثالثخطوات:

الخطوة1هيعمليةإشراكأصحابالمصلحة،والخطوة

2هيإنشاءهيكلإداريللمحطةالواحدةووضعتخطيط

للبرامج،والخطوة3هيتفعيلبرامجالمحطةالواحدة.

وتستغرقالخطواتالثالثعادًةسنةواحدة،ويمكن

تطبيقهابطريقةمتكررةومستمرة.

التطبيقات السابقة:َدَعمموئلاألممالمتحدةإنشاءمحطة

واحدةفيعشرمدنفيأفريقياجنوبالصحراءالكبرى،

قدمتخدماتصحيةوتدريبيةوترفيهيةلمايزيدعن

000350شابوشابة.وقدأُطلقتالمحطةاألوىلفي

نيروبي،كينيا،كشراكةبينمدينةنيروبيوالمجتمعالمدني

والحكومةالمحليةوالوطنية.وكانمحورالتركيزهوأن

تكونالمحطةهيالمكانالذي”يمكّنجيلالشبابمن

امتالكزمامعمليةالتنميةومنأنيكونواعواملتحوُّلفي

المدينة“.ونجاحالمحطاتالواحدةجعلهانموذجاًلتوفير

مجموعةمنالمواردفياألماكنالعامةالحضريةللشباب.

شابات	يلعبن	كرة	القدم	في	مركز	المحطة	الواحدة	في	مقديشو.	

©	موئل	األمم	المتحدة
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األمين	العام	لألمم	المتحدة	في	ملعب	األحياء	الفقيرة	لكرة	القدم،	مركز	المحطة	الواحدة	للشباب	في	مثاري.	©	موئل	األمم	المتحدة

للحصول عىل مزيد من المعلومات

يرجىزيارةالموقعالشبكيwww.unhabitatyouth.orgللحصولعىلمزيدمنالمعلوماتعنمراكزالمحطةالواحدة

وعملموئلاألممالمتحدةمعالشباب

أدلةالتدريبالخاصةبمركزالمحطةالواحدة

دليلإنشاءمراكزالشبابالحضرية،المجلد1 1-

معلوماتالعملوالشباب–المبادئالتوجيهيةللبدء،المجلد2 2-

دليلرسمخرائطالمجتمعالمحلي–مجموعةأدواتلرسمخرائطأوساطالشبابفيشرقأفريقيا،المجلد3 3-

برمجةريادةاألعماللمراكزالشبابالحضرية،المجلد4 4-

تخطيطالبرامجوتقييمهافيمراكزالشبابالحضرية،المجلد5 5-

دليلاعتمادمراكزالمحطةالواحدة

نموذجموئلاألممالمتحدةلمراكزالشبابفيمحطةواحدة
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http://www.unhabitatyouth.org
https://unhabitat.org/urban-youth-centre-setup-guide-volume-1
https://unhabitat.org/urban-youth-centre-setup-guide-volume-1
http://https://unhabitat.org/information-work-and-youth-getting-started-guidelines-volume-2
http://https://unhabitat.org/information-work-and-youth-getting-started-guidelines-volume-2
https://unhabitat.org/community-mapping-guide-a-youth-community-mapping-toolkit-for-east-africa-volume-3
https://unhabitat.org/community-mapping-guide-a-youth-community-mapping-toolkit-for-east-africa-volume-3
https://unhabitat.org/entrepreneurship-programming-for-urban-youth-centres-volume-4
https://unhabitat.org/entrepreneurship-programming-for-urban-youth-centres-volume-4
https://unhabitat.org/program-planning-and-evaluation-in-urban-youth-centres-volume-5
https://unhabitat.org/program-planning-and-evaluation-in-urban-youth-centres-volume-5
https://www.unhabitatyouth.org/wp-content/uploads/2020/05/UN-Habitat-Guide-for-the-Establishment-and-Accreditation-of-One-Stop-Youth-Resource-Centres-coverpage.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/07/un-habitat_one_stop_youth_resouce_centre_model.pdf
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تعزيز حقوق السكن واألراضي والملكية للمجتمعات السلمية جيم -1 
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ملّخص: دْعم مؤسسات اإلسكان واألراضي والممتلكات 

العاملة واألطر القانونية القوية التي تمكّن من ضمان 

الحيازة.فبماأنالنزاعاتالمطولةأوالمتقطعةتميلإىل

تمزيقوإعاقة،إنلميكنتدمير،إطاراإلسكانواألراضي

والممتلكاتفيأيدولة،فإنالحكوماتوكذلكالجهات

الفاعلةفيالمجاليناإلنسانيواإلنمائيغالباًماتحتاجإىل

المساعدةفيإعادةبناءوتعزيزمؤسساتاإلسكانواألراضي

والممتلكاتواألطرالقانونيةفيفترةمابعدالنزاع.وتدعم

هذهالخدمةالجهاتالحكوميةوالجهاتالمعنيةالدولية

منخاللتقديمالمساعدةالتييمكنتصنيفهافيثالثة

مجاالت:(1) زيادةالمعرفةبالقضاياالرئيسيةالمتعلقة

باإلسكانواألراضيوالممتلكاتواإلطارالمؤسسيوالقانوني

لإلسكانواألراضيوالممتلكاتمنخاللإنتاجورقات

قانونيةوتقاريرومذكراتتوجيهيةمواضيعية؛(2) دعم

عمليةإصالحقانونيلإلسكانواألراضيوالممتلكاتأو

صياغةالتشريعاتعنطريقالتشاورالقانونيوالمراجعة

التشريعية؛(3) بناءقدراتمؤسساتإدارةاإلسكان

واألراضيوالممتلكاتودعمالجهاتالفاعلةفيالمجالين

اإلنسانيواإلنمائيمنخاللتبادلالمعارف،وموجزات

المعلومات،واالستشاراتالقانونية،وتقديمالمشورة.

التحديات التي تواجَه:تنشأتحدياتمعقدةتؤثرعىل

حقوقالمشردينفيإطارالنزوحوالعودةفيمرحلة

مابعدالنزاع.وتشملمسائلمحددةتتعلقباإلسكان

واألراضيوالممتلكاتوتسهمفيانعدامأمنالحيازة

والتشردأوانعدامحيازةاألراضيفيهذهالظروف

مصادرةالممتلكات؛واالستيالءعىلالممتلكات؛وبيع

أونقلالملكيةغيرالمصرحبه؛واإلشغالالثانوي؛

والنزاعاتالمتعلقةباإلسكانواألراضيوالممتلكات؛

وفقدانوثائقاإلسكانواألراضيوالممتلكات،وحدوث

أضرارفيسجالتالممتلكاتونظممعلوماتاألراضي،

وتجزئةإدارةاألراضيبحكمالواقع،والتغّيرالديمغرافي،

وحدوثأضرارفيالمساكنوقصورالمعلوماتالمتعلقة

بها.واألطرالقانونيةالضعيفةومؤسساتاإلسكان

واألراضيوالممتلكاتالمسلوبةالقدرةتؤدياىلتفاقم

هذهالتحدياتوتعوقعملياتاستردادالممتلكاتمثل

ردالممتلكاتوإعادةاإلعمار،ممايعوقبالتاليإنشاء

مجتمعاتمحليةقادرةعىلالصمودومتماسكة.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: بماأنإعادة

بناءالمستوطناتالبشريةوالمؤسساتالمجتمعيةهي

الشاغلالرئيسيفيسياقاتمابعدالنزاع،فإنلموئل

األممالمتحدةدوراًحاسماًفيجهوداإلنعاشبعدانتهاء

النزاع.وقدأصبحرائداًفيمعالجةقضايااإلسكانواألراضي

والممتلكاتفيفتراتمابعدالنزاع،إدراكامنهللدور

الرئيسيلألراضيفيإشعالوحلالنزاعوالظلم.والفئات

المهمشة،مثلالنساءواألطفالوكبارالسنواألقليات

اإلثنيةوالدينيةوالمشردينداخلياًوالالجئين،تكونعادًة

أكثرعرضةالنتهاكاتحقوقاإلنسانوالتجاوزاتفيمجال

اإلسكانواألراضيوالممتلكاتأثناءالنزاعوبعده.ويهدف

موئلاألممالمتحدةإىلضمانإدماجالفئاتالضعيفةفي

جميعالعملياتالمتعلقةباإلسكانواألراضيوالممتلكات

فيحاالتالنزاعوبعدالنزاع،مثلإعادةالممتلكات،ويسعى

عىلوجهالتحديدإىلزيادةأمنالحيازةللفئاتالمهمشة.

ويشملجمعالمعارفوبناءالقدراتودعماإلصالحالقانوني

الفئاتالمهمشةلمنععملياتاإلخالءالقسريوالتشريد،

وزيادةأمنالحيازة،وتمكينالمشردينمنالعودةوتحسين

إمكانيةالحصولعىلمساكنبأسعارميسورةللجميعو/

أوتوفيرها.وإضافةإىلاإلصالحالمؤسسيوالقانوني

الطويلاألجل،نستخدمأدواتإدارةاألراضي“المناسبة

للغرض“مثلتصاريحاإلشغالالمؤقتة،ونموذجمجال

الحيازةاالجتماعيةالذييسّهلتوفيروتعزيزحقوقاإلسكان

واألراضيوالممتلكاتفيمجموعةمتنوعةمنالسياقات

عىلامتدادالنزاعوصوالًإىلسلسلةمابعدالنزاع.وتستند

هذهالخدمةإىلالشراكاتوالتعاونالمستمرينمعمفوضية

األممالمتحدةلشؤونالالجئين،ولجنةالحقيقةوالمصالحة

الوطنيةوغيرهمامنالجهاتصاحبةالمصلحةالتيتعمل

فيمجالالحقوقالمتعلقةباإلسكانواألراضيوالممتلكات

فيالبلدانالتيتوجدفيهانزاعاتوالبلدانالخارجةمننزاع.

(انظرأيضاالقسمهاءلالطالععىلمزيدمنخدماتموئل
األممالمتحدةالمتعلقةباألراضيواإلسكانوالمأوى).

مدة الدعم: يمكنتقسيماإلطارالزمنيألنشطةهذاالمشروع

إىلمراحل:بناءالمعرفةوالقدراتوتحديدمجاالتالتغيير

القانونييمكنأنيستغرقمابينسنةوسنتين؛وفيالوقت

نفسه،تستغرقعمليةسناإلصالحالقانونيوالمؤسسي

عادةمايتراوحبينسنةوخمسسنواتحسبالسياق.

السياسات والتشريعات والحوكمة جيم - 
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خريطة:	المخاطر	األساسية	ذات	الصلة	باإلسكان	واألراضي	والممتلكات	في	دوما

التطبيقات السابقة:ُطبّقتهذهالخدمةبنجاحفيكل

منسورياوالعراقوهيوثيقةالصلةللغايةبسياقات

النزاعومابعدالنزاع.وفيالعراق،اعتبارامنتموز/يوليه

2019،دعمموئلاألممالمتحدةالحكوماتلتسليمأكثر

من8112شهادةإشغاللألسراإليزيديةالتيلمتتمكن

منالحصولعىلاعترافرسميبملكيةأراضيهاومنازلها

بسببسياساتتمييزيةاستمرتعقوداً.وقدهّيأتهذه

الشهاداتالظروفللعودةوزيادةالمشاركةفيالتنمية

المحلية،مماأدىإىلإصالحالمظالمالتاريخيةالتيكانت

قدتفاقمتبسبباالضطهاداألخير.وفيسورياأعاقت

سنواتالنزاعالطويلالقدراتفيمجالإدارةاألراضي،

وأضعفتأمنالحيازة،وحّدتمنفرصالحصولعىل

السكنالالئق،وجعلتالفئاتالمهمشةمثلالنساء

والمشردينعرضةللحرمانمنحقوقالملكية.وكجزءمن

البرنامجالمشتركلسورياالذييمولهاالتحاداألوروبي،

يدعمموئلاألممالمتحدةإنتاجالمذكراتاإلرشادية

والورقاتالقانونيةالمواضيعيةالقائمةعىلاألدلة

لتحسينالقضاياالتشغيليةالمتعلقةباإلسكانواألراضي

والممتلكات،والقيامفينهايةالمطافبتسهيلعمليةبناء

السالممنخاللبناءالقدراتوتقديمالمشورةللجهات

الفاعلةالحكوميةواإلنمائية.
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أسرة	إيزيدية	في	العراق	تم	إصالح	منزلها.	وقد	تلقت	األسرة	

شهادة	إشغال	لزيادة	أمن	حيازتها	بعد	اإلصالح

للحصول عىل مزيد من المعلومات

صفحةموقعالتشريعاتالتابعلموئلاألممالمتحدةعىلشبكةاإلنترنت
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حلقة	عمل	بشأن	قانون	

وحوكمة	التخطيط	في	

مدينة	الدمام،	المملكة	

العربية	السعودية

جيم -2   األطر القانونية لتخطيط المدن المستدامة

ملّخص  : تقديمالدعمإىلالحكوماتالوطنيةوالمحلية

فيتقييموإصالح أطرها التشريعية والحوكمية للتخطيط 

الحضري من أجل وضع سياق متين للتخطيط الحضري 

التشاركي والنُهج اإلنمائية القائمة عىل الحقوق. فالتنمية

الحضريةقدتؤديإىلزيادةأوجهعدمالمساواة،وانخفاض

اإلنتاجيةاالقتصادية،والضعفإزاءتغّيرالمناخإذالم

تستندإىلسياساتمتماسكةوأطرقانونيةوحوكمية.

وتستخدمهذهالخدمةمنهجياتوأدواتمثل’’إطارتقييم

قانونالتخطيط‘‘،وهوأداةتشخيصيةلقياسالجودة

التشريعيةوتحديدنقاطالقوةوالضعففيتخطيطاألطر

التنظيميةومجموعاتالتدريببشأنالصياغةالقانونية

والجودةالتنظيمية،والسياساتوالتشريعات،وقانون

التخطيط.

  التحديات التي تواجَه  : يؤديعدمفعاليةتنفيذقوانين

التخطيطالحضريوالخططالحضريةإىلممارسات

تخطيطحضريغيرمستدامة(الزحفالحضري،وعدم

كفايةاألماكنالعامةوالخضراء،واالفتقارإىلالترابط

وإمكانيةالمشي)؛وعدمأمنالحيازة؛وعدمكفايةاألراضي

المزودةبالخدماتلفقراءالحضر؛وعدمكفايةإيرادات

الضرائبالبلدية؛والقابليةللتأثربالظواهرالمتصلة

بالمناخ.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :إنموئلاألمم

المتحدةفيوضعفريديمكِّنهمندعمالحكوماتالوطنية

والمحليةللتغلبعىلهذهالتحدياتنظرالمعرفتهبالنظم

القانونيةالحضريةمنأكثرمن70بلدافيجميعمناطق

العالمالرئيسية،واستخدامهمنهجياتقويةومختبرة

للتقييمواإلصالحالقانونيين،ووصولهإىلشبكةواسعة

منالجامعاتومراكزالبحوثوالخبراءالقانونيين.

مدة الدعم  :يجريعادةاستعراضأطرقوانينوحوكمة

التخطيطالحضريووضعتوصياتلإلصالحالقانونيفي

خاللعامواحد.ويمكنوضعخياراتاإلصالحعىلأساس

احتياجاتالحكومةالوطنيةأوالمحليةفيسنةواحدة.

ويمكنإجراءالتدريباتفيدورةلمدةساعةواحدةلعرض

موضوعما،وصوالًإىلاالرتباطاتالتيتبنيخبرةقوية

بينالموظفينعىلمدىعدةأشهرإىلسنوات.

التطبيقات السابقة  : دعمتهذهالخدمةوضعقوانين

وسياساتللتخطيطفي20بلدا،وأدتإىلأمثلةمن

قبيل:(أ) قانونالتخطيطالجديدفيمصروكوسوفو؛(ب) 

تقديماألدلةوالتوصياتالمتعلقةبالسياساتالحضرية

الوطنيةفيبوليفياوغينياكوناكري؛(ج) دعماستعراض

إطارالتخطيطالحضريفيالمملكةالعربيةالسعوديةعن

طريقاستعراض500تشريعحضريجرىتقييمهافي

المملكةالعربيةالسعودية.
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حلقة	عمل	تشاورية	بشأن	

قانون	التخطيط،	مصر

للحصول عىل مزيد من المعلومات

منبرالسياساتالحضرية

إطارتقييمقانونالتخطيطالذيوضعهموئلاألممالمتحدةهوأداةإلجراءتقييمسريعتهدفإىلتحديدمواطنقوةوضعف

نظامقانونيللتخطيطالحضريوهومتاحأيضاًباللغةاإلسبانية

UrbanLexقاعدةبياناتعالميةمجانيةتهدفإىلتحسينالوصولإىلالتشريعالذيينظمالبيئةالحضرية

شهادة

”يجبأنيكونهذاالتدريبشرطاًلجميعالممارسينفيالمناطقالحضرية،
قبلالبدءفيمشاريعجديدة‘‘

’’وقدوفرهذاالتدريبالمعرفةفيجميعمجاالتالقانونوساعدفيتحديد
أسبابتعطلالنظامفيبلدي.لقدجعلنيمستشاراًقانونياًأفضل‘‘

”وبدونتشريعمناسب،فإنتنفيذالخطةالحضريةالجديدةمستحيل‘‘

التقييمات الُغْفل من المشاركين في دورة الصياغة القانونية (2017 2019-)
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جيم -3   السياسات الحضرية الوطنية ودون الوطنية

)1( 	يوصي	هذا	الدليل	بكيفية	تعميم	مراعاة	تغّير	المناخ	في	المدن	وتحديات	المستوطنات	البشرية	في	برامج	العمل	الوطنية،	مما	يساعد	عىل	تمكين	الحكومات	الوطنية	
والحكومات	المحلية	وأصحاب	المصلحة	اآلخرين	من	التصدي	بفعالية	لتغّير	المناخ.	وانظر	أيضاً	القسم	حاء	والبرنامج	الرئيسي			3					لالطالع	عىل	المزيد	عن	خدمات	موئل	األمم	

المتحدة	التي	تدعم	المدن	والتصدي	لتغّير	المناخ		.

ملّخص  : توفير إرشادات الخبراء وتنمية القدرات للحكومات 

الوطنية ودون الوطنية من أجل وضع وتنفيذ وتقييم 

السياسات الحضرية الوطنية والسياسات الحضرية دون 

الوطنية. ويمكنلهذهالسياساتأنتكونبمثابةأدوات

أساسيةلتسخيرإمكاناتالتحضرودفععجلةالتنمية

المستدامةوتحسينمستوياتالمعيشة.وتشملهذه

اإلرشاداترفاقاًمواضيعيينيركزونعىلتعميمنظم

األغذيةفيالسياسات،والتصديلتغّيرالمناخ،وإدماج

الهجرةفيالسياساتالحضريةالوطنية.

  التحديات التي تواجَه  : يُحدثالتحضرفيمعظمالبلدان

الناميةتغييراتهائلةفيالتوزيعالمكانيللسكان

والموارد،فضالًعناستخداماألراضيواستهالكها.ورغم

أنهذهالعمليةترتبطارتباطاقويابالتنميةاالجتماعية

واالقتصادية،فإنبلداناكثيرةتفتقرإىلالسياساتواألطر

الداعمةالتييمكنأنتعززالعمليةمنأجلزيادةمكاسب

التنميةوتوجيههانحوأنماطمستدامة.وفيحينأن

التحضريخلقثروةوفرصاضخمة،ويمكّنمناستخدام

األصولعىلنحوأفضل،ويخلقأصوالجديدة،فإنهذه

الجوانبالتُسخّرفيالعديدمنالبلدان،والسيمافي

العالمالنامي،منأجلالتنمية.وفيالواقع،يبدوأن

تحدياتالتحضرفيالعالمالناميكثيراًماتفوقالمكاسب

اإلنمائية.

ولتعزيزتسخيرالتحضروتخفيفآثارهالخارجيةالسلبية

وتشجيع“تحولفيالنموذجالحضري”،هناكحاجة

إىلنهجمنسقوتوجهاتواضحةفيمجالالسياسات

لتحويلالقصدمنالسياساتإىلإجراءاتسياساتية

منخاللمشاريعتحويليةحضريةوالمشاريعالُنقطيةفي

المناطقالحضرية.وهذاماينقصالعديدمنالبلدان،

حيثتشرفعدةإداراتحكوميةعىلجوانبمختلفةمن

تحديالتحضر.وعالوةعىلذلك،اليعتبرالتحضرفرصة

إنمائيةوطنيةأودونوطنية.وبشكلعام،فإنالفهمالعام

للمدنفيالتنميةالوطنيةمحدودجداً،وكذلكتقدير

التحوالتالهيكليةالتيتمثلهادينامياتالنموفياألماكن

الحضرية.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : منأجلالتصدي

لهذهالتحديات،أنشأموئلاألممالمتحدةسياسات

حضريةوطنيةوسياساتحضريةدونوطنيةلتوجيه

وتسخيرإمكاناتالتحضرلدفععجلةالتنميةالمستدامة

وتحسيننوعيةالحياةللجميع.ومناألرجحأنتحقق

البلدانالتيلديهاسياساتحضريةوطنيةتستجيب

لتحدياتالتحضرالحاليةتنميةحضريةمتجاوبة

ومستدامةتكفلالروابطاالقتصاديةواالجتماعيةوالبيئية

بينالمناطقالحضريةوالمناطقشبهالحضريةوالمناطق

الريفية.وينبغيأنتكفلهذهالسياساتأوالخطط

الحضرية،كحدأدنى،معالجةجوانبالدينامياتالسكانية،

والتنميةاإلقليميةالمتوازنة،وكيفيةزيادةالحيزالمالي

المحلي.ويمكنللسياساتالحضريةالوطنيةوالسياسات

الحضريةدونالوطنيةأنتعالجأوجهعدمالمساواة

االجتماعيةوالتمييز،سواءداخلالمناطقالحضريةأو

فيمابينها،وأنتقيمصالتتآزريةبيندينامياتالتحضر

وعمليةالتنميةالوطنيةالشاملةمنخاللعدسةمكانية.

وهيتدمجمشاركةالمواطنينفيعمليةالصياغةوالتطوير

والتنفيذللحدمنعدمالمساواةوالفصلالحضري.

وقدقامموئلاألممالمتحدةأيضاً،استناداًإىلخبرته

الواسعةومعارفهالمتراكمةفيكلمرحلةمنمراحلإنشاء

وتنفيذسياساتحضريةوطنيةوسياساتحضريةدون

وطنية،بإنشاءمجموعةمناألدواتالمعياريةلمرافقة

االستراتيجياتالحضريةالوطنيةواالستراتيجياتالحضرية

دونالوطنيةلضمانأنتكوناألطرمصممةلتلبية

احتياجاتكلبلدوحكومةدونوطنية.وتقدمهذهاألدلة

واألدواتالمشورةبشأنأفضلالسبللمعالجةالمجاالت

الرئيسيةفيهذهالسياسات،مثل:دليلاالستراتيجيات

المكانيةالوطنية(قيداإلعداد)،وتعميمالروابطالحضرية-

الريفيةفيالسياساتالحضريةالوطنية(انظرأيضاًجيم-

5لالطالععىلمزيدمنالمعلوماتعندعمموئلاألمم

المتحدةللروابطالحضريةالريفيةونظماألغذية)،ومعالجة

تغّيرالمناخفيالسياسةالحضريةالوطنية(1).(انظرأيضاً

القسمحاءلمعرفةالمزيدمنالمعلوماتعنعروضموئل

األممالمتحدةبشأنتغّيرالمناخوالمدن).
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913

1721

2

NUP
6

1014

18

37

11

1519

812

1620

أداة التنمية
الشاملة الكاملة

لصالح عملية
الناس

اللعبة رؤية مشتركة قواعد
للتحضر

طويلة عوائد
األجل

سياسية بيانات
العمل` نحو موجهة

المتوازنة التنمية

قوية عمليات
ومستمرة

شاملة سياسةأداة
استباقية

التحضر اتجاه
الموحد

المدن بالخطةدعم االلتزام
الحضرية

المستدامة

التنسيقي اإلطار
الشامل

االجتماعية المنافع
- االقتصادية

الوطنية

اإلدارة إطار
الفعالة

الحضرية التنمية
للجميع الشاملة

التحوطي بيناإلطار التفاعالت
المستوطنات

البشرية

واالرتباط اإلقليميةالتعاون التنمية
المتكاملة

أسباب	أهمية	السياسات	الحضرية	الوطنية

مدة الدعم  : بناًءعىلالطلبالواردمنالعمالء،يجري

توفيرخدماتالسياساتالحضريةالوطنيةوالسياسات

الحضريةدونالوطنيةوتنفيذهافيغضونمدةتتراوح

بين3و5سنوات.ويُقدَّمتدريبشاملعىلدليلالتعلُّم

الخاصبسياساتالتحضرالوطنيةلمساعدةالبلدانعىل

زيادةالمعرفةبشأنوتنفيذالسياساتالحضريةالوطنية

ودونالوطنيةلمعالجةالمجاالتذاتاألولويةفيمجال

السياساتفيإطارخططهاللتنميةالحضرية.ويمكن

أنيستغرقالتدريبعىلأفضلالسبلالستخدامدليل

تعميمالروابطالحضرية-الريفيةفيالسياساتالحضرية

الوطنيةيوماًواحداً،فيحينقديستغرقاألمرعدةأشهر

لتوطينالنهجووضعهفيالسياق.ويمكنأنيتراوحالدعم

المقدمالستخدامأداةمعالجةتغّيرالمناخفيالسياسة

الحضريةالوطنيةبينيومواحدمنبناءالقدرات(إلدخال

أفضلالسبلالستخداماألداةوإدماجاألمثلةوالدروس

الحديثةذاتالصلةالصادرةعنموئلاألممالمتحدة) 

الدعمالمستمرلصياغةالسياساتعىلمدى وتقديم

عدةأشهر.

  التطبيقات السابقة  :َدَعمموئلاألممالمتحدةالسياسات

الحضريةالوطنيةألكثرمن50بلداً،والسياساتالحضرية

دونالوطنيةلـ10حكوماتدونوطنية.كماُطبقتثالثة

برامجإقليميةبشأنالسياساتالحضريةالوطنيةالتيتركز

عىلأولوياتإقليميةمحددة.وقدُطبقتمعالجةتغّير

المناخفيالسياسةالحضريةالوطنيةفيتنزانيا(زنجبار) 

واألردنلتعميمالعملالمناخيفيالسياسةالحضرية

الوطنية،ويجرياستخدامهاكمرجعفيوضعتوجيهات

أكثرتحديداًفيمجالالسياساتالخاصةبالمنطقة.

وُعممتالروابطالحضرية-الريفيةفيالسياسات

الحضريةالوطنيةفيخمسةبلدان،مماعززالقدرات

عىلإدماجاألغذيةبينجوانبأخرىمنجوانبالروابط

الحضرية-الريفيةفيالسياسة.
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بلدان (عددها 53) يدعمها موئل األمم المتحدة بوضع سياسات حضرية وطنية
مستكملة	حتى	شباط/فبراير	2020

للحصول عىل مزيد من المعلومات

تعلمالمزيدعنالسياساتالحضريةالوطنيةوالسياساتالحضريةدونالوطنية

دليلمفّصلومجموعةأدواتبشأنتعميمتغّيرالمناخفيالسياساتالحضريةالوطنية،فضالًعندراساتإفراديةمنتطبيقه

فيستةبلدان

معالجةتغّيرالمناخفيالسياسةالحضريةالوطنية.دليلسياساتيللتنميةالحضريةالمنخفضةالكربونوالقادرةعىلالصمودفي

مواجهةالمناخ

شهادة

”يمكنللسياساتالحضريةالوطنيةأنتساعدعىلتسخيرفوائدالتحضرمع
االستجابةللتحدياتالتيتواجههامنخاللوضعرؤيةأوسعنطاقاًوشاملةللمشهد

الحضري.ويمكنللسياساتالحضريةالوطنيةأنتساعدعىلمواءمةالسياسات

القطاعيةالتيتؤثرعىلالمناطقالحضرية،وعىلتهيئةبيئةمؤسسيةتمكينية“.

   السيدة نجامبي كينيونغو  ، 

ةدحتملا ممألا لئوم يدل اينيك ةيروهمجل ةمئادلا ةلثمملا   

’’لسياسةالحضريةلواليةالنيجرهيوثيقةاستراتيجيةتزوِّدجميعالنيجريين
بمجموعاتمنالمبادئوالمعاييرالالزمةلتحقيقالتنميةالحضريةواإلقليمية

المستدامة.وفيمايتصلبالخطةالحضريةالجديدة،تسعىالسياسةالحضرية

للواليةإىلتحديدأولوياتالتنميةالحضريةمنأجلتحقيقالتنميةالحضرية

واإلقليميةعىلنحومنصفاجتماعياًواقتصادياًومراعياًللبيئة‘‘.

البروفيسور مصطفى زيوبايرو

 رجينلا ةيالو يف يرضحلا معدلا جمانرب - قسنم  
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CAPACITY 
RECOMMENDATION

CAPACITY 
GAPS

OPPORTUNITY 
RECOMMENDATION

OPPORTUNITY 
GAPS

URL CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

PARTICIPATORY 
RECOMMENDATION

PARTICIPATION 
GAPS

DATA 
STRATEGY

DATA 
STRATEGY

DATA GAPS LINK TO FfA

URL POLICY GAPS

POLICY 
RECOMMENDATION

2–1 1–13–11–22–23–2

6–16 3–10

3–1 1–11–2

1–4

2–3

2–4 3–33–4
5–113–13–92–107–10 58–1212 11

2–1 1–13–12–23–2

1–22–2
3–22–4

3–12 512 11
3–11

1–33–4 1–13–3

2–13–4 1–13–1

16
3–166–16 1–11

1–1–11

1–22–21–32–3 3–1 2–1 1–1

1–11
3–11
5–11
7–11

2–11
4–11
6–11

11

1–22–23–3 3–1 2–1 1–1

1–11
3–11
5–11
7–11

2–11
4–11
6–11

11

1–23–22–3 1–33–3 3–1 2–1 1–1

1–11
3–11
5–11
7–11

2–11
4–11
6–11

11

2–1

1–2

2–1 1–13–11–23–31–4

3–1 1–11–33–4

2–1 1–13–1

2–3

3–2

2–4 1–32–4
4–37–16

1113–11
2–7–11

1–7–11 1–11 2–55
5–5

جيم -4    عدم ترك أي مكان وراء الرْكب  : تعزيز الروابط الحضرية - الريفية

)2( 	شارك	أكثر	من					130					من	أصحاب	المصلحة	وأكثر	من					40					مؤسسة	في	وضع	المبادئ	التوجيهية.	وهذه	المبادئ	التوجيهية	متاحة			باللغات	اإلنكليزية	واإلسبانية	والفرنسية	
والروسية	والبرتغالية	والصينية	والعربية		.

ملخـص  : تعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والمناطق 

الريفية عن طريق تعزيز قدرات صانعي السياسات وعوامل 

التغيير عىل جميع المستويات عىل جمع واستخدام األدلة 

لتعزيز األطر واالستراتيجيات وخطط العمل الشاملة لعدة 

قطاعات والمتعددة المستويات من أجل التنمية اإلقليمية 

المتكاملة والشاملة للجميع. فموئل األمم المتحدة ينشر

الروابطالحضرية-الريفية:مبادئتوجيهية‘‘وإطارعملمن

أجلالنهوضبالتنميةاإلقليميةالمتكاملةللمساعدةعىل

صياغةاالستراتيجياتوالسياساتوالخططمنأجلالتنمية

الحضريةواإلقليميةالمتكاملةالمستدامة.ويساعداإلطار

المصاحبعىلتهيئةبيئةتمكينيةمنأجلإقامةروابط

حضرية-ريفيةأكثرشموالووظيفيةبدرجةأكبر،ويقدم

اقتراحاتعمليةيمكنتكييفهامعالسياقاتالمتنوعة.

التحدياتالتيتواَجه:غالباماتؤديالفجوةبينالمناطق

الحضريةوالريفيةإىلالهجرةمنالريفإىلالحضر،وإىل

الفقروعدمالمساواة،وكثيراماتؤثرعىلاألمنالغذائي

لسكانالحضروالريفعىلحدسواء.والتفاعالتبين

المناطقالحضريةوالريفيةتتسمبتدفقاتماديةأوغير

ماديةواجتماعيةواقتصاديةومعلوماتية.وخاللجائحة

كوفيد19-تأثرتتدفقاتالناسوالسلع(اإلمدادات

الغذائية/الصحية) والخدماتوالمواردورأسالمالتأثراً

سلبياًفيبعضالسياقات.وهذايستلزمأيضاًضرورة

مراعاةالروابطالحضرية-الريفيةفيالسياساتوالخطط

واالستراتيجيات.

مايمكنأنيقدمهموئلاألممالمتحدة:موئلاألمم

المتحدةهوالوكالةالرائدةالعاملةفيمجالالمستوطنات

البشرية،وتحديداًفيوضع”الروابطالحضرية-الريفية:

مبادئتوجيهية“العالمية(2)و”إطارالعمل“.وهذانإطاران

رئيسيانلتنفيذالخطةالحضريةالجديدةوتحقيقأهداف

التنميةالمستدامة.وقداستحدثموئلاألممالمتحدةأدوات

ومنهجياتللحكوماتالوطنيةودونالوطنيةإلضفاءالطابع

المحليعىلالمبادئالتوجيهية،وعقداجتماعاًمعمجموعة

كبيرةمنالشركاءوالممارسينالذينيعملونبخصوصمختلف

أبعادالروابطبينالمناطقالحضريةوالريفية،كماترتبطتلك

المبادئالتوجيهيةبأعمالأخرىيقومبهاموئلاألممالمتحدة

بشأنالسياساتالحضريةالوطنية،والمبادئالتوجيهيةالدولية

بشأنالتخطيطالحضريواإلقليمي،والشبكةالعالميةألدوات

األراضي،وغيرهاوتشاركاألوساطاألكاديميةوالمجتمعالمدني،

بقيادةشراكاتموئلاألممالمتحدةمعاللجنةاالقتصادية

ألفريقياالتابعةلألممالمتحدة،ومركزاألممالمتحدةللتنمية

اإلقليمية،والصندوقالدوليللتنميةالزراعية،ومنظمةاألغذية

والزراعة،واألوساطاألكاديمية،والمجتمعالمدنيمشاركًةنشطة

فيإيجادأوجهتآزرمنأجلالحواراتالعالميةوتعزيزالمالءمة

فيمختلفالسياقاتالمواضيعيةوالجغرافية.وقدانعقد

المنتدىالدولياألولالمعنيبالروابطالحضرية-الريفيةفي

مقاطعةسونغيانغ،الصين،فيتشرينالثاني/نوفمبر2019.

مدةالدعم:عادةماتكونمدةالدعمسنتينعىلاألقل.

وتكرسالسنةاألوىللتقييمتحدياتالروابطالحضرية-

الريفية،والفرص،والثغراتفيالقدرات،والفجواتفي

المشاركة،وثغراتالسياساتوالبيانات.وتركزالسنةالثانية

عىلتحديدأولوياتالقضاياالتيينبغيمعالجتها،وجْمع

البياناتمنأجلاألدلة،وأخيراًالتوصياتالسياساتيةبمافي

ذلكإدراجاالستراتيجياتوالسياساتوالخططوغيرها.
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GUIDING
PRINCIPLES

الروابط	الحضرية	-	الريفية:	مبادئ	توجيهية

التطبيقات السابقة  :قامموئلاألممالمتحدةبمشاريع

لتعزيزالروابطالحضرية-الريفيةفيتسعةبلدان

أفريقية،وقدمالدعمإىلبوليفيافيوضعتوصياتبشأن

السياسات.وفيهذهالمشاريع،نشرأدواتومنهجيات

المبادئالتوجيهيةالخاصةبذلكفيالكاميرونوغينيا

كوناكريونيجيريا(واليةالنيجر) وتنزانيا(زنجبار) وموزامبيق

وبوركينافاسووالسنغالوماليوجمهوريةالكونغو

الديمقراطية.كماعقدموئلاألممالمتحدةحلقاتعمل

إقليميةلبناءقدراتأكثرمن80مسؤوالًحكومياًبشأن

تعميمالروابطالحضرية-الريفية.فيالسياساتالحضرية

الوطنية.وكأمثلةعىلذلك،أنشأتالكاميرونوغينيا

كوناكريأفرقة/لجاناًقطريةمعنيةبالروابطالحضرية-

الريفيةلتحديدالمواقعمنمختلفالوزارات/القطاعات

والمستوياتالحكوميةللنهوضبالعمل؛وتعكفوالية

النيجرعىلوضعاستراتيجياتلتطويراألحياءالفقيرةفي

إحدىالمدن،وتقومبوضعخططوتصميماتاألسواقبعد

جمعالبياناتوتحليلها،وهماليساجزءامنهذاالمشروع،

وذلكباستخدامالقدراتالتياسُتحدثت.
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موقعمشروعالروابطالحضرية-الريفيةالتابعلموئلاألممالمتحدةعىلشبكةاإلنترنت

شهادة

”إنحلقةالعملومشروعتنميةالقدراتبشكلعامقدجّهزانابخصوصكيفية
استخدامأدواتالروابطالحضرية-الريفيةالتيستساعدنافيالتخطيطلمناطقنا

الحضريةوالمناطقالمحيطةبالحضروالريفيةالمعنية.ويشملذلكتعزيزالربط

وتخصيصالخدماتعىلنحومنصفلتقليلالتنقلإىلالمدنمنالمناطق

الريفيةسواءمنأجلالعمالةأومنأجلالحصولعىلسلعوخدماتأفضل“.

  السيد محمد حبيب

مديرإدارةلجنةالتخطيطالحضريوالريفيلألراضي،تنزانيا
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شهادة

”تؤدياألطرالقانونيةالحضريةدوراًهاماًفيالتخفيفمنتغّيرالمناخوالتكيفمعه“.

”إنمجموعةاألدواتأداةمبتكرةومفيدةللغايةلمساعدةالبلدانعىلمراجعةتشريعاتها
المحلية“.

السيدة شارون جيل،

وحدةالمدن،برنامجاألممالمتحدةللبيئة

جيم -5   السياسات والقانون والحوكمة للمدن الذكية مناخياً

ملّخص  : تعزيز السياسات الحضرية والقانون والحوكمة 

من أجل ترسيخ قدرة المدن عىل الصمود والتكيف 

مع تغّير المناخ والتأثير عىل انبعاثات غازات الدفيئة 

منها. وأطرالسياساتوالقوانينوالحوكمةهذهتحدد

المجاالتالتييمكنفيهابناءاألراضيوالبنىالتحتية

والخدماتاألساسية؛ووضعقواعدللتخطيطواتخاذ

القرارات؛وتحديدالسياقالذييُتوقعمنالسلطات

الحضريةوالحكوماتالمحليةوالمجتمعاتالمحليةأن

تفيفيهبواليتهاوتستجيبللتحدياتالناشئة.وتستخدم

هذهالخدمةمجموعةأدواتالقانونوتغّيرالمناخلدعم

البلدانوالحكوماتالمحليةفياستعراضوإصالح

أطرهاالسياساتيةوالقانونيةوالحوكميةمنأجلتنفيذ

مساهماتهاالمحددةوطنياًفيإطاراتفاقباريس.

التحدياتالتيتواَجه:وصفتغّيرالمناخبأنه“القضية

التيتحّددعصرنا”.وينبعثمنالمستوطنات

البشريةجزءكبيرمنغازاتالدفيئةفيالعالم،وهذه

المستوطناتهيموطنمعظمالسكانوالبنىالتحتية

المعرضةبشدةآلثارتغّيرالمناخ.ويتطلبالتصديالحازم

لتغّيرالمناخاتخاذإجراءاتمدروسةومستدامةمنجانب

الجهاتالفاعلةالحكوميةوغيرالحكوميةعىلالسواء

ترتكزعىلأطرتنظيميةومؤسسيةداعمة،وتقييممنتظم

لكفايتهاوفعاليتها.

مايمكنأنيقدمهموئلاألممالمتحدة:فيطليعةالجهود

المبذولةلتعزيزالتحضرالذكيمناخياً،يقدمموئلاألمم

المتحدةهذاالدعمعىلالصعيدالعالميلجميعالموقعين

عىلاتفاقباريس.وقدأظهرتدراسةأجراهاموئلاألمم

المتحدةفيعام2017أنغالبيةالمساهماتالمحددة

وطنياً-113منأصل164-تظهرمحتوىحضرياًقوياً

أومعتدالً،معتركيزالجزءالرئيسيمنهاعىلالقضايا

الحضريةفيسياقالتكيفوالخفض.ويدعمموئلاألمم

المتحدةالبلدان،عنطريقمراجعةتشريعاتهاوتقييمما

إذاكانمنالمناسبتحقيقها،لتحسينأطرهاالسياساتية

والقانونيةوالحوكميةمنأجلتسهيلتنفيذمساهماتها

المحددةوطنياً.ومنخاللهذاالدعم،يقومموئلاألمم

المتحدةببناءقدراتالحكوماتالوطنيةوالمحليةعىل

فهماألطرالقانونيةوالمؤسسيةالالزمةللتخطيطالفعال

لتغّيرالمناخوإدارته.وتركزالتقييماتعىلماهوفيصالح

الفقراءمننُهجفيمايخصاإلجراءاتالمتعلقةبالمناخ

التيالتمسأمنالحيازةوالحصولعىلالسكنالالئق

للفئاتاألكثرضعفاًبلتحسنهما.

وتستخدمهذهالخدمةمجموعةأدواتالقانونوتغّير

المناخ،التيهيثمرةشراكةبينعدةمؤسساتدولية،

منبينهاأمانةالكومنولثوبرنامجاألممالمتحدةللبيئة

واتفاقيةاألممالمتحدةاإلطاريةبشأنتغّيرالمناخ

وكياناتأخرىتابعةلألممالمتحدة.وموئلاألممالمتحدة

هوأحدالشركاءالمساهمينفيمجموعةاألدواتوقدقاد

عمليةوضعنموذجالقانونالحضري.وسيستندالمشروع

إىلالقيمةاألساسيةلموئلاألممالمتحدةالمتمثلةفي

التوسعالحضريالشاملاجتماعيا.(انظرأيضاًالقسم

الثاني-حاءلمعرفةالمزيدعنالدعمالذييقدمهالموئل

بشأنالمناخوالمدن).

مدةالدعم:يمكنتقديمهذاالدعمبفعاليةفيخالل

سنتين.وتكرسالسنةاألوىللتقييمأطرالسياسات

والتشريعاتوالحوكمةذاتالصلةبالتخطيطالحضري

وتغّيرالمناخ،ووضعتوصياتللتغييرالقانوني.وتكرس

السنةالثانيةلمناقشةالنتائجوالتوصيات،ولتحديد

أولوياتالحكومةوالخياراتالممكنةلإلصالحالقانوني.
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مجموعةأدواتالقانونوتغّيرالمناخ

موقعالمنتدىالحضريالعالميالعاشرفيأبوظبيعىلشبكةاإلنترنت

يتعلم	الطالب	في	مدرسة	متضررة	من	إعصار	إيداي	في	بيرا،	موزامبيق.	©	األمم	المتحدة/إسكندر	دبيبي
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جيم -6   القانون الحضري لتحسين المستوطنات العشوائية ومنعها

ملّخص  : دعم تحديد القيود القانونية التي تحول دون 

نشوء األحياء الفقيرة ورفع مستواها، بهدف ضمان 

الحق في ضمان الحيازة، وفي مستوى معيشي الئق، 

وحق فقراء الحضر في الحصول عىل المياه والصرف 

الصحي.    والمستوطنات العشوائية خارجة عن نطاق 

األنظمة المتعلقة باستخدام األراضي، وتصاريح المباني، 

وتوفير البنى التحتية والخدمات.    وكثيرا ما تكون هذه 

المستوطنات مقامة عىل أراض محتلة بصورة غير قانونية، 

وال توجد بها بنية تحتية أو خدمات أساسية. ويعيشكثير

منالناسفيمستوطناتعشوائيةبسببارتفاعتكلفة

السكن”الرسمي–“بمافيذلكتكلفةالحصولعىلسند

ملكيةقانونيلألراضي،والحصولعىلتصاريحإلقامة

المبانيواستيفاءالقواعدواللوائحالمتعلقةباستخدام

األراضيوالمبانيوالبنىالتحتيةوتوفيرالخدمات.وتساعد

هذهالخدمةعىلتكوينفهملمدىكفايةالسياسات

واإلطارالقانونيلدعمأوإعاقةإيجادإسكانميسورالتكلفة

وجهودتحسينالمستوطناتالعشوائية.

  التحديات التي تواجَه  : يعيشبليونمنسكانالحضر

فيمستوطناتعشوائية،ويعانونمننقصالحصول

عىلالسكنوالخدماتاألساسية،وعدمأمنالحيازة،

ويعيشونتحتتهديداإلخالءالقسري.وكثيراًماال

تستجيباألطرالسياساتيةوالقانونيةالحتياجاتأضعف

المجتمعاتالمحليةولتيسيرإعمالحقهافيضمان

الحيازةوفيمستوىمعيشيالئق.(انظرأيضاًالبرنامج

الرئيسي3فيالصفحةلمعرفةالمزيدعنكيفيةمعالجة

موئلاألممالمتحدةلهذهالمسألة،وانظرألف1-وهاء2-

وهاء7-وزاي3-لمعرفةالمزيدعندعمموئلاألممالمتحدة

للمستوطناتالعشوائية).

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :يستندموئلاألممالمتحدة

إىلتجربتهالطويلةوخبرتهفيهذهالمجاالتالمتداخلة

لتحسيناستجابةالبيئةالسياساتيةوالقانونيةالحتياجات

أضعفالمجتمعاتالمحليةوتيسيرإعمالحقهافي

ضمانالحيازةوفيمستوىمعيشيالئق.وهذاالدعم

مبتكروذلكنظراًلنطاقالمواضيعالتييشملهاومنهجيته.

وهوأولتقييمقانونييتناولجميعاألبعادالتيتعوق

تمتعسكاناألحياءالفقيرةبمستوياتالمعيشةاألساسية.

وإضافةإىلذلك،تقيِّمالمشاريعالفعاليةالقانونيةلإلطار

القانونيمنخاللالنظرفياتساقالسياسات؛وشفافية

العمليات؛ووضوحالمسؤولياتالمؤسسية،والقدرة

المؤسسيةعىلالتنفيذ.ومننتائجهذاالدعموضع

سياساتتمكينيةوأطرقانونيةوأطرإداريةلزيادةقدرة

المجتمعاتالمحليةالعشوائيةعىلالصمودفيمواجهة

الظواهرالجويةالمتصلةبالمناخ.

  مدة الدعم  : يمكنتقسيماإلطارالزمنيألنشطةهذه

المشاريعإىلمرحلتينهما:بناءالمعارفوالقدرات

والمراجعةالقانونيةلتحديدمجاالتالتغييرالقانوني،وهو

مايستغرقعادةمنسنةإىلسنتين؛واإلصالحالقانوني

والمؤسسيالذييستغرقعادةمابينسنةوخمس

سنوات،حسبالسياق.

  التطبيقات السابقة  : قدمالمشروعحتىاآلنأدلةمن

والحوكميةودعم والقانونية السياساتية أجلاإلصالحات

إيران، التالية:كينيا،بوليفيا، البلدان تلكاإلصالحاتفي

كوناكري. غينيا

فيكينيا،دعمالمشروعصياغةمشروعقانونتحسين •
األحياءالفقيرةفيكينيا.

وفيبوليفيا،دعمالمشروعصياغةالسياسةالحضرية •
الوطنيةالجديدة.

وفيإيران،جرىتجريبالمشروعفيثالثمدن •
وستجريمناقشةالنتائجمعوزارةالطرقوالتنمية

الحضرية.

وفيغينياكوناكري،يدعمالمشروعوضعالسياسة •
الحضريةالوطنيةالجديدةوبعضمشاريعتحسين

األحياءالفقيرةفيكوناكري.
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منبرالسياساتالحضرية

UrbanLexهيقاعدةبياناتعالميةمجانيةتهدفإىلتحسينالوصولإىلالتشريعاتالتيتنظمالبيئةالحضرية

ُمنحتأداةالتقييمالقانونيلتحسينمستوىالمستوطناتالعشوائيةالجائزة

الثانيةللفكرةاألكثروعداًوابتكاراًالتيالتتركأحداًوراءالرْكبفيمؤتمرالقمة

العالمياألولبشأنعدمتركأحدوراءالركبالذيعقدفيجنيفمن7إىل8

فبراير2019.

حلقات	عمل	لمناقشة	

تحديات	المستوطنات	

العشوائية	في	إيران
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دال -1   إدماج األهداف العالمية في خطط التنمية الحضرية لتوجيه التحول الحضري

ملّخص  : تقديم الدعم والخبرة الستحداث التنمية الحضرية 

المتكاملة والخطط القانونية التي توجّه التحول الحضري 

وتعكس مبادئ الخطة الحضرية الجديدة، وتدعم تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة. وكماتوجهالخطةالتنمية

المكانيةللمدنوالمستوطنات،وتوفرسيناريوهاتللنمو

المتوقع،وتحددالمشاريعالمستقبليةلتلبيةاحتياجات

السكان،فإنهاتغطيقطاعاتمختلفةمثلاإلسكان

والنقلوالخدماتاألساسيةوالمرافقاالجتماعية.

ويتطلبتنفيذالخططآلياتقانونيةوماليةمناسبة

تدعمترجمةالخططإىلإجراءاتملموسة،وإدرارإيرادات

للبلديات،وتوضيحآلياتتمويلاألماكنالعامةوالبنى

التحتية.

  التحديات التي تواجَه  : يمكنأنتؤديوتيرةالتنمية

الحضريةالسريعة،والسيمافيالمدن،إىلأنماطنمو

غيرمستدامةواستخدامغيرفعاللألراضيبمافيذلك

الزحفالعمراني،والسكنالعشوائي،واالزدحام،ومحدودية

توفيرالخدماتاألساسيةوالمرافقاالجتماعيةوالترفيهية

والبنىالتحتيةفيالمدن،والمستوطناتالتيتعرّض

السكانللخطر.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :يمكنأنتعالج

الخططهذهالتحدياتوتستعدلها،وتضعقواعداللعبة

لتعميراألراضيوتوسيعنطاقالبنىالتحتية،وتحشد

الدعمالسياسيلتمويلالبنىالتحتيةالحيويةبطريقة

منسقةإلتاحةإمكانيةالحصولالعادلعىلالخدمات

والفرص.ويجمعموئلاألممالمتحدة،منخاللمختبره

الحضري،الخبراتالتقنيةفيمجاالتالتخطيطوتحليل

البياناتواالقتصادالحضريوالتمويلوالحوكمة،وهو

مستعدلدعمإداراتالتخطيطالحكوميةفيالمدن

والحواضروالمقاطعاتلوضعخططتوجهإجراءاتالتنمية

الحضريةبمايتماشىمعأهدافالتنميةالمستدامة

والخطةالحضريةالجديدة.والنهجمتكاملويركزعىل

العناصرالرئيسيةالتييمكنأنتستفيدمنالميزة

الحضريةبالنسبةللكثيرين،مثلإعطاءاألولويةلألماكن

العامةفيإطارالكثافةالحضرية،واالستخدامالمختلط

لألراضي،والمزيجاالجتماعي،والحصولعىلاألراضيعىل

قدمالمساواة.وتأمينالحيازة،وإدماجاألماكنوالنظم

الرسميةوغيرالرسمية.

وفيالسياقاتالتيالتكونفيهانظمالتخطيطمتطورة

أوقدتواجهفيهاالقدراتالمحليةصعوبات،يضطلع

موئلاألممالمتحدةبدورفريدوفعالفيضمانوضع

نظمللتنميةالحضريةالمستدامة.والدعمالذييقدمه

موئلاألممالمتحدةيدمجالحلولالمراعيةللمناخ،فضالً

عنحقوقاإلنسان،واإلدماجاالجتماعي،والمشاركة،

واالستراتيجياتالمستجيبةجنسانياًمثلالتمثيلفي

مراحلالعمليةوالموافقةعليهاواعتمادهامنِقَبل

المجلس.وعمليةتخطيطهذهالخدمةهيفيحدذاتها

أداةلبناءالقدرات،كماأنالعملمعالجهاتالفاعلة

المحليةموجَّهنحومعالجةقدرةالسلطاتالمحليةعىل

تنفيذهافيالمستقبل.وحسبالسياقواالحتياجات

مدوراتمحددةلبناءالقدرات التييجريتقييمها،تنظَّ

لمختلفأصحابالمصلحة،ومنبينهمالموظفون

التقنيون،وصانعوالقرارالسياسي،والمجتمعاتالمحلية.

  مدة الدعم  : قديختلفاإلطارالزمنيلوضعالخطط

الحضريةويعتمدعىلالسياقالمحدد،وتوافرالبيانات،

ومقدارالتفاصيلالمتوقعةفيالمنتجالنهائي.ويمكنأن

تتراوحفترةوضعخطةقانونيةبين10أشهرو24شهرًا.

وقدتتطلبأنواعأخرىمنالخططوقتاأقل،عىلالرغم

منأنالعمليةالتشاوريةقدتكونمكثفةإىلحدبعيد.

رتقديمالدعمفيمراحلمختارةمن ويمكنأيضاتصوُّ

رمدخالتمحددة هذهالعملياتمنخاللالتدريبوتصوُّ

منخاللالمشاركةفياللحظاتالحرجةدعماإلدارات

التخطيطالمحلية.

التخطيط والتصميم دال - 
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مويالي،	الكائنة	في	مقاطعة	

مارسابيت	هي	بلدة	عبر	الحدود	

مع	إثيوبيا	تفتقر	إىل	أي	شكل	من	

أشكال	الخطط	المكانية	وتشهد	

نمواً	سريعاً.	وتهدف	خطة	التنمية	

الحضرية	االستراتيجية	المتكاملة	

إىل	تقييم	األوضاع	القائمة،	

وتحديد	القضايا	والفجوات	

لتلبية	احتياجات	السكان	

واقتراح	مشاريع	في	قطاعات	

مختلفة	لكفالة	النمو	المتكامل	

والمستدام.	وتمثل	الخطة	شرطاً	

أساسياً	العتبار	البلدة	بلدية	

وللحصول	عىل	األموال	الالزمة	

للتنمية	من	الحكومة	الوطنية	

وحكومة	المقاطعة.

خطة	الهيكل	الحضري	لمنطقة	كنعان،	بورت	-	أو	-	برانس،	هايتي	

التطبيقاتالسابقة:هذههامةعموماًلتطويرالسياقات

التيتكونفيهاقدراتالتخطيطالمحليةضعيفة

ومعدالتالتحضرمرتفعةممايوحيبوجودحاجةقويةإىل

التخطيطالمكانيالمتكاملبشكلخاص.وقدعملنامع

أكثرمن50مدينةفيالسنواتالماضية.وأمثلةالخطط

القانونيةعىلالمستوىالمحليالتيتدمجاألهداف

والمبادئواالتفاقاتالعالميةهيالخططالتيُوضعت

منأجلهايتي(كنعان،ليكاي،جيريمي،بومون،السيدة

ماري)،وإثيوبيا(هواسا،وباهردار)،وبلدياتفيكينيا

مثلموياليوكالوبيي.وقدوضعتأنواعأخرىمنالخطط

لكيسومو،كينيا(خطةمفاهيميةلمنطقةالبحيرات) 

وموروني،جزرالقمر.

وقدُوضعتخطةهيكلكنعانكجزءمنمبادرةالتنمية

لتهاوكالةالتنميةالدوليةالتابعةللواليات الحضريةالتيموَّ

المتحدةلدعماللجنةالوزاريةللتخطيطاإلقليميووحدةالبناء

واإلسكانوالمبانيالعامة،فضالعندعمثالثبلدياتفي

منطقةبورت-أوبرانسالكبرىفيوضعخطةمتكاملة

للتنميةالحضريةإلعادةاإلعماربعدزلزالعام2010.وقد

وفرتخطةالهيكلرؤيةمشتركةلتنميةمنطقةكنعانمن

شأنهاأنتدمجأعمالومبادراتمختلفالجهاتالحكومية

وغيرالحكوميةالفاعلة،واستندتإىلعمليةتخطيطشاملة

عىلمستوىالمدينةواألحياءُوضعتبالتعاونمعالحكومة

الهايتيةوالصليباألحمراألمريكي.وقداسُتخدمتالخطة

لتحديدأولوياتاالستثمارفيالمنطقةولمواءمتهامع

احتياجاتالسكانالمحليين.

106,000 Inhabitants 140,000 Inhabitants
Existing situation Proposed Population
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

خطةالهيكلالحضريفيكنعان،

خطةالتنميةالمتكاملةلكالوبيي،هايتي

المختبرالحضريالتابعلموئلاألممالمتحدة

التخطيطالحضريالمّوجهاىلقادةالمدن:دليلبشأناالستفادةمنالتخطيطمنأجلالتنميةالحضرية

شهادة

”كانتالمشاركةالمجتمعيةواحداًمنأقوىاألصولفيالخطة.وقدركزتالخطة
عىلمعالجةالتدخالتذاتاألولويةالمطلوبةمنمنظورالمجتمعالمحليلرفع

مستوىالهيكلالحضريالعشوائيفيكنعانوتحسينحياةسكانها.“

السيدة روز - ماي غيينارد

كبيرةالمخططينالحضريين،اللجنةالمشتركةبينالوزاراتللتخطيطاإلقليمي،هايتي

البنى	التحتية،	وشبكة	

الشوارع،	والجادة	التي	

بُنيت	استناداً	إىل	

استثمارات	أُعطيت	

لها	األولوية	في	الخطة،	

هايتي.
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دال -2   استوديوهات التخطيط السريع

ملخص  : حلقات عمل مضغوطة للتخطيط تدمج الركائز 

األساسية الثالث - التشريعات الحضرية، والتمويل 

واالقتصاد الحضريين، والتخطيط والتصميم الحضريين -  

للتنمية الحضرية المستدامة؛   ؛ومنخاللالتيسيرالذي

يقومبهموئلاألممالمتحدة،تستنسخاستوديوهات

التخطيطالسريععمليةالتخطيطالكاملةفيشكلثالثة

أياموتهدفإىلتعزيزالقدرةعىلالتخطيطوتوفيرمنهجية

تخطيطواضحةوخارطةطريققابلةللتنفيذلتوفيراألراضي

المزودةبالخدماتمنأجلالنموالحضريالسريع.

  التحديات التي تواجَه  :نادراًماتمتلكالمدنوالبلديات

فيالبلدانالتيتتسارعفيهامعدالتالتحضرالقدرات

الالزمةللتخطيطالمسبقأوالتخطيطللتوسعمراعاة

للنموالسكانيممايؤديإىلنقصفياألراضي

المزودةبالخدمات.وتسخّرحلقاتالعملالتيتعقدها

استوديوهاتالتخطيطالسريع،التيتستندإىلعملية

تخطيطتشاركية،معارفوموهبةوحماسجميعاألطراف

المعنيةلتحديدعمليةقابلةللتحققنحوتنميةحضرية

مستدامةتمثلاحتياجاتالمجتمعالمحليوتطلعاته.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :فيهذهالخدمة

المبتكرة،تُختصرالعمليةالتيتستغرقعادةمابين6

أشهرو18شهراًإىلأقلمن12أسبوعاًمعاالحتفاظ

بعمقهاومشاركتهاوفائدتها.واستوديوهاتالتخطيط

السريعمنبرفريدلنشرنهجموئلاألممالمتحدةومبادئه

بينموظفيالبلدياتالتقنيينمنأجلبناءالقدرات

بسرعة.وهيتشركالمدنفيتعزيزوتنفيذمشاريع

التجديدالحضريوالمشاريعالمخططةلتوسيعالمدن،

وتنشئمشاركةطويلةاألجلمعالحكوماتوالبلدياتمن

خاللالمساعدةالتقنيةالمستدامة.

وتدمجحلقاتاستوديوهاتالتخطيطالسريعمبادئ

التخطيطالمستداممعالمشاركةالعامةواإلدماج

االجتماعيلضمانإدراجاحتياجاتوتطلعاتالمجتمعفي

الخططوالسياسات.والمشاركونالرئيسيونفيحلقات

العملهمكبارالموظفينالمحليينوالتقنيينالبلديينمن

إداراتالتخطيطوالميزنـةواالقتصاد،واإلداراتالقانونيـة

والتنظيمية،واألشغالالعامةواإلداراتذاتالصلة.

ومشاركةممثليالحكوماتالوطنيةوالخبراءاألكاديميين

المحليينو/أوالدوليينتمثلقيمةإضافية.ونهجالتعلم

مناألقرانيتيحللمخططينوصانعيالقراراتفي

المناطقالحضريةأنيجتمعوامعاًللتفكيرفيتجاربهم

وتبادلهاكممارسين،كماأنمنهجيةالتعلمبالعمل

تنشئحلقةعملتفاعليةلمعالجةالتحدياتبطريقة

مباشرةوقابلةللتطبيقووظيفية.وعنداالنتهاء،يكون

لدىالمشاركينمايلزممنمعرفةوأدواتلتنفيذعملية

التخطيطالكامل.

ويردوصفاستوديوهاتالتخطيطالسريعفي

منهجيةمفصلةمختبرةتشملمشاركةمختلفالخبراء

المواضيعيينفيتخصصاتالتخطيطالحضري،

واالقتصادوالمالية،والتشريعاتالحضريةإلجراءودمج

نتائجاالستوديوبشكلمشترك.

مدة الدعم  :  استوديوهاتالتخطيطالسريعهيحلقةعمل

مدتهاثالثةأيامتستنسخعمليةتخطيطكاملةتستغرقما

يتراوحبين6أشهرو18شهرًا.وقديستغرقإعدادالمواد

الالزمةلحلقةالعملوإعدادالتقاريرمابين4أسابيعو12

أسبوعا.وستشملهذهالموادتقييماتللظروفالقائمة،

ووضعسيناريوهاتمحتملة،وتصميمعروضوملصقات

وكتيباتلتوزعأثناءحلقاتالعمل،فضالعنإعدادتقرير

مابعدحلقةالعمل.

  التطبيقات السابقة  :قامموئلاألممالمتحدةبوضع

منهجيةاستوديوهاتالتخطيطالسريعواختبارهاعىل

مدىأربعسنواتضمنإطارّيبرنامجتحقيقالتنمية

الحضريةالمستدامةوبرنامجكينياالبلدي.وقدُطبقت

المنهجيةفيكينياوالفلبينوموزامبيقونيجيرياوماليزيا

وإثيوبيا،وكذلكفي17مدينةفيالمملكةالعربية

السعوديةفيإطاربرنامجمدنالمستقبلالسعودية.كما

وفرّبرنامجمدنالمستقبلالسعوديةمنبراًلمشاركةالمرأة

فيالنقاشالتقنيوكعضواتفيحلقاتالنقاشفي

بعضالحاالتألولمرةمنذعدةسنوات.
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مذكرةمفاهيمالتخطيطالسريع

دراسةإفراديةالستوديوهاتالتخطيطالسريع

الجدولالزمنيلحلقةعملالستوديوهاتالتخطيطالسريع

منشوراتاستوديوالتخطيطالسريعفيكينيا

المجلد1 •
المجلد2 •

منشورات	استوديو	التخطيط	

السريع	في	كينيا	المجلد	1	

إىل	المجلد	4
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https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/07/planning_rapid_planning_studio.pdf
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تقييم خطة المدينة دال -3 

ملّخص  : دعم تحليل الخطة الرئيسية لمدينة لتقييم نقاط 

قوتها وضعفها. ويمكنأنتؤديالخططغيرالمكتملة

أوالتيعفىعليهاالزمن،التيتفتقرإىلرؤيةواضحة،

وأهداف،ومشاريعذاتأولوية،إىلنموغيرمخطط

وغيرمستدامللمدن،ممايؤديإىلتفاقمعدمالمساواة

المكانية،والزحفالحضري،والمستوطناتالعشوائية،

والتدهورالبيئي.وسيساعدنشرأداةالتقييمعىلقياس

مواطنالقوةوالثغراتفيخططالمدنالقائمةلتحقيق

غاياتأهدافالتنميةوفقالمبادئالخطةالحضرية

الجديدة.

التحديات التي تواجَه:يمكنأنتؤديالخططغيرالمكتملة

أوالتيعفىعليهاالزمن،التيتفتقرإىلرؤيةواضحة،

وأهداف،ومشاريعذاتأولوية،إىلنموغيرمخطط

وغيرمستدامللمدن،ممايؤديإىلتفاقمعدمالمساواة

المكانية،والزحفالحضري،والمستوطناتالعشوائية،

والتدهورالبيئي.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :استحدثموئل

األممالمتحدةأداةتقييمخطةالمدينةلقياسمواطن

القوةوالثغراتالتييتعينمعالجتهافيخططالمدن

القائمة،والوفاءبغاياتأهدافالتنميةالمستدامةعىل

أساسالمبادئالتوجيهيةللخطةالحضريةالجديدة

وفيإطارالمبادئالتوجيهيةالدوليةللتخطيطالحضري

واإلقليمي.وتدعمهذهاألداةالتقييمالذاتيللخططمن

جانبحكوماتالمدن،وبناءالقدرات،والنهوضبغايات

أهدافالتنميةالمستدامةعىلالمستوىالمحلي.وقد

ُصممتهذهاألداةلتكونمتاحةلمساعدةحكوماتالمدن

واستشارييهاوالمشتغلينفيهابمهنةالتخطيطعىلتقييم

الخططالرئيسيةالحاليةأوالقائمةأوالتيهيقيدالوضع

للمدنوالبلديات،والسيمافيالبلدانالنامية.ويمكن

أنتصبحاألداةوصلةبينيةرقميةيمكنهاأتمتةالنتائج

وكذلكعرضالرسومالبيانيةالمقارنةمعمرورالوقت

أوعبرالمناطق.وتكمنقيمتهاالفريدةفيبساطتها

وسهولةاستخدامهامعكونهاشاملةبالنسبةلجماهير

متنوعة.وتتضمناألداةعناصرالمشاركةالعامةوالشمولية

االجتماعيةالتيتتناولهاالخطةكمعاييرلتسجيلالدرجات

لضمانأناحتياجاتوتطلعاتالمجتمعتنعكسفي

الخطة،وأنأهدافالخطةتهدفإىلالحدمنعدم

المساواةوتعزيزاإلدماجإطارفيالبنيةالمكانيةللمدينة.

كمايجريتقييمالمسائلالمتعلقةبحساسيةالخطة

جنسانياًوعمرياًبالنظرإىلاألبعادالجنسانيةوالعمرية

المحددةللتنميةالحضرية،وتحديدالمجاالتالتي

يمكنتحسينها.ويمثلتقريرالتقييمُمدخالممتازافي

المناقشاتالمحليةبشأندورالخططالحضريةوأثرها،

وإلرساءاألساسلتحسينعملياتالتخطيطوتوضيح

أهدافالتخطيط.(انظرأيضاًالمبادئالتوجيهيةلموئل

األممالمتحدةبشأنتخطيطالعملالمناخيفيالمدنفي

القسمحاء3-).

  مدة الدعم  : يمكنإجراءالتدريبعىلكيفيةاستخدام

األداةعىلمدىساعتينحيثأنالتقريرواألداةواضحان

ومقتضبانويسهلاستخدامهما.ويمكنإجراءالتقييم

نفسهفيغضونساعاتقليلةبشرطأنيكونالمقّيم

عىلدرايةجيدةومطلعاًعىلالخطةالتييجريتقييمها.

وفيحالةوجودمراجعينمقّيمينمتعددين،يمكنأن

تمتدالعمليةإىلبضعةأسابيعلتحديدمتوسطالدرجات

والتوصلإىلتقييمغيرمنحاز.

  التطبيقات السابقة  :أداةتقييمخطةالمدينةمناسبة

للمدنالصغيرةوالمتوسطةالحجمفيالبلدانالنامية

فيجميعأنحاءالعالمعندماتكونفيالمراحلاألوىلمن

عمليةالتخطيطالمحلية.وتنطبقهذهاألداةعىلالخطط

عىلنطاقالمدن،وقداستخدمتفيكيغالي،رواندا؛

وبريدةوالدمام،المملكةالعربيةالسعودية؛والعديدمن

البلدياتفيالصين.وهيتستخدمحاليافيموانزا،

تنزانيا،حيثكانتالخطةشاملةتمامافيتغطيتها

للقطاعاتوكانتقائمةعىلالبياناتولكنهاتفتقرإىل

إجراءاتملموسةلتوجيهتنفيذالمشاريعالمحددة.ولم

تتطابقالرؤىالطموحةللخطةمعاألرقاماالقتصاديةفي

التحليلالمفصللضمانعائدلالستثمارفيالمشاريع

المحددةذاتاألولوية.ومنثمأرشدتحكومةالمدينة

إىلإعادةالنظرفيالمشاريعالمقترحةوإجراءتقييم

للجدوى،وفينهايةالمطافجرتمواءمةالمشاريع

المنقحةبشكلأفضللتحقيقرؤيةالخطةمعكونها

مجديةمنالناحيةاالقتصادية.
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دال -4   العمل عىل توفير أماكن عامة آمنة وشاملة للجميع وميسورة باعتبارها حجر 
الزاوية للتحضر المستدام

عملية	وأدوات	األماكن	العامة

ملّخص  :َدْعمالمدنوالحكوماتالمحليةوأصحاب

المصلحةفيإنشاءوتعزيزالشوارعواألماكنالعامة

الشاملةاجتماعياًوالمتكاملةوالمترابطةوالمستدامةبيئياً

واآلمنة،وخاصًةللفئاتاألكثرضعفاً،وذلكمنخالل

تقديمالمشورةفيمجالالسياسات،وبناءالقدرات،

وتبادلالمعارف،وتقديمالتوجيهمنأجلإقامةاألماكن

العامةالشاملةللجميعواآلمنةوتجديدهاوتحسينها.

وهذهالعمليةتثريهاأفضلالممارساتوالسياساتمن

شبكتناالعالميةمنالمنظماتالشريكة.وترسمهذه

الخدمةخرائطلألماكنالعامةوتعملمعالمدنلوضع

استراتيجياتلألماكنالعامةعىلنطاقالمدينة،وتدعم

تتبعمؤشرالتنميةالمستدامة7-11.

  التحديات التي تواجَه  :تتضاءلاألماكنالعامةوتتفاوت

فيماتوفرهوذلكبسببالتنميةغيرالمخططلها،وقصور

شبكاتالشوارع،واالكتظاظ،والتعدي،وسوءالصيانة،

والخصخصة.وهذهالعواملتعنيأناألماكنالعامةغالباًما

تكونغيرمتاحةلشرائحكبيرةمنالمجتمع.وتُفاقمتحديات

قلةاألماكنالعامةأوجهعدمالمساواةالمكانيةوتضربفقراء

الحضروالمجتمعاتالضعيفة.وتكافحالمدنوالبلداتمن

أجلتحديدنُهجهامةوقائمةعىلالصعيدالمحليإلعداد

وتنفيذتدخالتفياألماكنالعامةعىلنطاقاتمختلفة

وللحفاظعىلاألماكنالعامة.وقدأبرزتأزمةكوفيد19-

أيضاًكيفأناألماكنالعامةتمثلشريانالحياةالرئيسي

للسكانالمعرضينللخطر،وركناًهاماًمنعناصرنشرتدابير

الطوارئ،وتيسيرتقديمالخدماتاألساسية،ويمكنأن

تستضيفأنشطةذاتحيزجيدلتمكينالترفيه.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :يقدمموئل

األممالمتحدةالمشورةوالدعمالتقنيللمدنوالحكومات

المحليةفيجميعأنحاءالعالمبشأنجميعأبعادتعزيز

األماكنالعامةبدءاًمنالتقييمإىلاإلنشاءواإلدارة.
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و  يتضمن صندوق األدوات ما يلي: 

يراعيتقييماألماكنالعامةعىلنطاقالمدينة(صندوق

أدواتكوبو) األبعادالمختلفةلألماكنالعامةمثلالتوزيع

واالستخداموالمستخدمينوالتغطيةالخضراءوالراحة

وإمكانيةالوصولوالمرافقالماديةوالسالمةويساعد

عىلتحديدالمجاالتذاتاألولويةونقصاالستثمار

واألماكنالعامةالتييلزمتحسينها.وهوعبارةعناستبيان

رقميعىلالهواتفالمحمولةمصممحسبالسياق

المحليويرتبطبمنصةعىلاالنترنت.وقداستخدمموئل

األممالمتحدةتقييماتاألماكنالعامةلدعم:وضع

سياسةوطنيةعامةبشأناألماكن(فلسطينوإثيوبيا)؛

والتنميةاإلقليميةالمتعددةالمستويات(منطقةغرب

النيل،أوغندا)؛وحمايةالتراثوالحفاظعليه(يوتشانغ،

الصين)؛وحمايةوتخضيرالمدنمنأجلالمناخ(مقاطعة

جيانغهان،الصين،وبلديةكابول،أفغانستان)؛وإنشاء

أماكنعامةجديدة(الصينوإثيوبياوكينيا)؛والتدخالتفي

مجالالسياسةاالستراتيجية(اإلماراتالعربيةالمتحدة).

(يرجىاالطالععىلموقعناعىلشبكةاإلنترنتللحصول
عىلتفاصيلعنهذهاألنواعمنالدعم).

استراتيجياتاألماكنالعامةعىلنطاقالمدينة:دليل 1-

لقادةالمدنيقدمثالثةأدلةفيدليلواحد:دليلقائم

عىلالعملياتيتضمن12خطوةلوضعاستراتيجية؛

ودليلقائمعىلالمخرجاتيتضمن13عنصراًأساسياً

الستراتيجية؛ودليلقائمعىلالنتائجيتضمنستة

معاييرهامةينبغيأنتعتمدهاكلاستراتيجية.وهذا

الدليلتكّملهاستراتيجياتاألماكنالعامةعىلنطاق

المدينة:خالصةللممارساتالملهمة،وهمايزودان

معاقادةالمدنوالمخططينوالمصممينالحضريين

بالمعرفةواألدواتالالزمةلدعمهمفيوضعوتنفيذ

استراتيجياتاألماكنالعامةعىلنطاقالمدينة.

أداةتقييمخاصةبالموقع:توفرإرشاداتلتحقيق 2-

وجودأماكنعامةعاليةالجودةعىلمستوىاألحياء

(تنزيلهنا).

منهجيةBlockbyBlock:تستخدممنهجيةBlock 3-

Blockbyاجتماعاتالمجتمعاتالمحلية،والعروض،
وزياراتالموقع،واألهممنذلك،حلقةعملتصميم

الموقعباستخداملعبةفيديوMinecraftكأداةلمساعدة

رتخطيطالموقعوتصميمه.وأفضل المجتمععىلتصوُّ

وصفلـMinecraftهوأنها”ليغورقمية“حيثيمكن

للمشاركينأنيبدعواويقومواببناءهياكلفيعالمثالثي

األبعاد:(org.blockbyblock.www).
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https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/07/final_pssa_v.1_reviewed_compressed.pdf
https://unhabitat.org/public-space-site-specific-assessment-guidelines-to-achieve-quality-public-spaces-at-neighbourhood
http://www.blockbyblock.org/
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Accessibility Access

Quantity Use and User

Distribution Comfort 

Network Safety

تقييم	صندوق	أدوات	كوبو	لألماكن	العامة	عىل	نطاق	المدينة

حلقة	عمل	

	،Minecraft
فلسطين

رصدتنفيذمؤشراألماكنالعامةالخاصبخطةعام 4-

2030بشأنحصةالمناطقالمبنيةالعامةالتييمكن

أنيستخدمهاالجميعهوأمرأساسيلتحقيقالخطة

الحضريةالجديدةولرصدتحقيقالهدف1-7-11من

أهدافالتنميةالمستدامةواإلبالغعنه.

مدة الدعم  :تستغرقعادةعمليةإجراءتقييماألماكنالعامة

عىلنطاقالمدينةحواليخمسةأشهر.أماتقييمات

األماكنالعامةالتيتخصموقعاًمحدداًفهيتستغرق

منشهرإىلثالثةأشهر.وتتراوحالعملياتالتشاركية

التيتُشركالمجتمعاتالمحليةبينيومواحدو3أسابيع.

وعادةمايستغرقوضعاستراتيجيةعامةلألماكنالعامةو/

أوخطةعملعىلنطاقالمدينة18شهرا.

  التطبيقات السابقة  :فيالفترةمنعام2016إىلعام

2019،دعمموئلاألممالمتحدةاإلنشاءالمشتركألكثر

من104أماكنعامةأوإعادةبنائهافي75مدينةفي

35بلداًمماأتاحلحوالي1,82مليونشخصالوصول

إىلأماكنعامةأكثرأماناًوشموالًللجميعومحّسنة.

وهذهاألماكنأكثرمالءمةللمرأة،وتتيحالفرصللمسنين

للتسكع،ولألطفالوالشبابللعبواالختالطاالجتماعي،

وللفقراءلكسبالرزقمنخاللتحسينأسواقالبلديات

وتوفيرأماكنللبيعفيالشوارع.وأجريتعملياتمسح

لألماكنالعامةفي29مدينة،حيثقام8001شاب

بجمعالبيانات.
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Dominican Republic

Ecuador

City level

Scale of the Public Space 
Assessments

District level

Neighbourhood level
Country present

Colombia

Uruguay

Cameroon

Ethiopia

KenyaUganda

Tanzania

South Africa

China

Bangladesh

Mongolia

Islamic Republic of Afghanistan

United Arab Emirates

Palestine

• Santo Domingo

• Ibarra
• Cuenca

• Quito
• Portoviejo

• Valledupar
• Monteria

• Montevideo

• Bamenda

• Addis Ababa
• Hawassa
• Adama
• Bahir Dar
• Mekele
• Dir Dawa

• Nairobi
• Kisumu

• Koboko
• Arua

• Nebbi

• Mwanza

• Johannesburg
• Durban

• Jianghan, Wuhan
• Wuchang, Wuhan

• Dhaka

• Ulaan Batar

• Kabul

• Sharjah

• Khan Younis, Gaza Strip
• Bethlehem Cluster, West Bank
• Jenin, West Bank
• Jericho, West Bank
• Nablus, West Bank

CITY-WIDE PUBLIC SPACE INVENTORY AND ASSESSMENT

للحصول عىل مزيد من المعلومات

التقريرالسنويللبرنامجالعالميلألماكنالعامةلعام2019

البرنامجالعالميلألماكنالعامة

موقعBlockbyBlockعىلشبكةاإلنترنت

دليلخطوةبخطوةبشأنإجراءجردلألماكنالعامةوتقييماستراتيجياتاألماكنالعامةعىلمستوىالمدينة:دليللقادةالمدن

استراتيجياتاألماكنالعامةعىلمستوىالمدينة:خالصةوافيةللممارساتالملهمة

شهادة

’’هذههيالمشاركةالعامةاألكثركفاءةالتيكانتلدينالمشاريعتطويرالمدن‘‘

السيدة أمل عبد هللا الخميس،

مؤسسةمدينةالشارقةللخدماتاإلنسانية

”هذهاألماكنالعامةيمكنأنتخلقالسالمالمستدام.لقدتكاتفواواستخدموا
Minecraftلتصميمها.لقدنجحوافيذلك“!

السيدة ألماز ميكونين،

وزيرةالدولة،وزارةالمالية،إثيوبيا

جرد	وتقييم	األماكن	العامة	عىل	نطاق	المدينة
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https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/02/global_public_space_programme_annual_report_2019.pdf
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http://www.blockbyblock.org
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https://unhabitat.org/city-wide-public-space-strategies-a-guidebook-for-city-leaders
https://unhabitat.org/city-wide-public-space-assessment-technical-guide
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دال -5   التخطيط للمدن واألقاليم الصحية

ملّخص  : تقديم الدعم لقادة المدن، وصانعي القرار، 

والمهنيين في مجال الصحة والتخطيط بشأن نُُهج 

التخطيط والتصميم المتكاملة التي تضع الصحة 

اإليكولوجية والرفاه في صميم االستراتيجيات اإلنمائية.

ويشملذلكبناءقدراتالسلطاتالمحليةوأصحاب

المصلحةعىلنشرمبادئالتخطيطلتلبيةاالحتياجات

المحليةمنخاللالتصميمالعمليالذييركزعىلالصحة.

وتركزهذهالنهجالتخطيطيةعىلالبيئاتالحضريةبوصفها

عواملحفازةلتمكينالسكانمناتباعأنماطالحياة

الصحية،والحدمنعدمالمساواةمعتعزيزالصحةالبيئية.

  التحديات التي تواجَه  :المدنهيمواقعانتشاراألمراض

ونموها،وارتفاعمعدالتالوفياتالناجمةعناألمراض

غيرالمعدية،وأوجهعدمالمساواةالصحية،والمخاطرعىل

الصحة(مثلتلوثالهواء،وسوءخدماتالصرفالصحي،

واالفتقارإىلالمياهالنظيفة،وعدموجودأماكنعامة

مناسبةأووسائلنقلآمنة،وماإىلذلك)،وهيعوامل

تعودجذورهاإىلقصورالتخطيط.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :يوحّدموئلاألمم

المتحدةالخبرةالتقنيةفيمجاالتالتخطيطوالتصميم

الحضريواالقتصادالحضريوالتمويلوالحوكمة،ويجلب

الجهاتالفاعلةفيمجالالصحةالحضريةإىلالطاولة

كيتتحاور،ويضعأهدافاًصحيةحضريةواضحةللتخطيط

الحضري،ويحددالمشاريعالحضريةلترجمةتوصيات

القطاعالصحيومبادئالتخطيطالحضريإىلأطرتخطيط

ممكنةوتدخالتفيالتصميمالحضريبمايتماشىمع

أهدافالتنميةالمستدامةوالخطةالحضريةالجديدة.

وينطبقذلكبوجهخاصعىلالبلدانالتيتضعخططها

واستراتيجياتهاوأطرهاالمكانيةعىلالصعيداإلقليمي

وعىلمستوىالمدن(انظردال-3ودال-4)والسياسات

الحضرية(انظرجيم3-)،وتقييمنظمالتخطيطالخاصةبها

منأجلاإلصالحأوالشروعفيعملياتالتخطيط،وال

سيماخاللعمليةالتعافيمنكوفيد19-(انظردال-4).

ويمكنإدراجبناءالقدراتفيالعمليةأوتوفيرهكخدمة

قائمةبذاتها.وتتوافرأداةللتقييمالذاتيلتوجيهالمناقشة،

ويمكنتحديدمواضيعمعّينةومعالجتهاعىلوجهالتحديد

(تلوثالهواءوالمساحاتالخضراءالمفتوحة،عىلسبيل
المثال).ولالطالععىلمزيدمنالمراجعانظرالكتاب

المرجعي:دمجالصحةفيالتخطيطالحضريواإلقليمي.

  مدة الدعم  :يعتمداإلطارالزمنيلوضعرؤيةكاملةوإطار

تخطيطيومشاريعواستراتيجياتصحيةللتصميم

الحضريعىلالسياقالمحددللمشروعوحجمهومقدار

التفاصيلالمتوقعةفيالمنتجالنهائي.ويمكنأنتتراوح

فترةوضعإطارالتخطيطواقتراحالتصميمالحضريما

يراوحمابين6أشهرو24شهرًا.ويمكنتقديمالتدريب

وأنشطةتنميةالقدراتفيغضونيومينإىلأربعةأيام.

  التطبيقات السابقة  :إنتطبيقواستخداماألدوات

والمنهجياتالتيوضعهاموئلاألممالمتحدةمهّمانلكل

نطاقللتخطيطالحضري،بدءاًمنالحي(مثلاألماكن

العامة)،إىلالتدريباإلقليميوالعالمي،وإىلالجهات

الفاعلةفيمجاليالصحةالحضريةوالتخطيطعىلالسواء.

وقداسُتخدمالتخطيطللنهجواألدواتوالمنهجيات

الصحيةلدعمالمدنوالحواضروالبلدانوالمناطقفي

تحديدالوضعالصحيالحضريوالسياساتوعمليات

صنعالقرارونظامالتخطيط.وقدتمالتركيزأيضاًعىل

تقييمحالةنوعيةالهواءوالمناخوانبعاثاتالملوثات

فيالهواءومصادرها،وتحديداآلثارالصحيةالمتوقعة،

وتحديدالثغراتفيالقدرةعىلجمعبياناتشاملةتدعم

اإلجراءاتالمتعلقةبالسياسات.

وقداسُتخدمتاألدواتوالمنهجياتبطرقمختلفةوعىل

نطاقاتمختلفة.فقدنُفذمشروعرائدمعشركاءرئيسيين

فيأكراوكاتماندو،وعقدتحلقةعملفيمجالالنهج

المشتركةبينالقطاعاتفيدواال،الكاميرون،اختتمت

بإجراءاترئيسيةوحّسنتالقدراتعىلالعملبين

القطاعينفيمايتعلقبالتنميةالحضرية.وُقدمفيكيب

تاونبجنوبأفريقيابرنامجتدريبيبشأنإدماجالصحةفي

التخطيطالحضريواإلقليميفيمنطقةأفريقيا.وأتاحت

حلقةالعمللجميعالمشاركينمحاكاةنهجنقطةالبدءفي

مجالالصحةالحضرية،وربطهبأهدافالتنميةالمستدامة،

ومحدداتالصحةفيسياقها.
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Formulation

Implementation

Diagnosis

Monitoring & 
evaluation

Reporting 
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outcomes

Ongoing 
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collection
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Health 
impact 
testing of 
proposals

Supporting inclusion and 
engagement

Population needs 
assessement

Place health 
assessement

للحصول عىل مزيد من المعلومات

خالصةالممارسةالملهمة:الطبعةالصحية:تجمع20حالةفيالتخطيطالحضريواإلقليميتؤثربشكلإيجابيعىلصحةالبشر

ورفاههممنخاللنُهجحضريةمختلفة

عرضبواسطةPowerPointيتضمنلمحةعامةعنمبادرةالصحةالحضريةالتيأطلقتهالجنةمكافحةالفسادفيأكرا،غانا،

وكاتماندو،فينيبال،

نتائجاجتماعفريقالخبراءالمعنيبالصحةالحضرية

فيديووتقريرحلقةعملبشأنالنهجالمشتركبينالقطاعاتفيمنطقةأفريقيا

شهادة

”لقدفتحتحلقةالعملعينيعىلفوائدالتعاون.“

السيدة نكسولو كاباني،

حكومةمقاطعةكيبالغربية

مبادرة	الصحة	الحضرية	–	نوعية	الهواء	
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دال -6   التخطيط الحضري التدريجي التشاركي

خارطة	طريق	عمليات	منهجية	التخطيط	الحضري	التدريجي	التشاركي

ملّخص  : منهجية تدريجية لدعم الحكومات المحلية للمدن 

الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية لتنفيذ مبادئ 

الخطة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة في 

ممارسات التخطيط الحضري. وهويوجهالمستخدمين

منخاللعمليةتشاركيةوتدريجيةمقسمةعىلمراحل

وكتلوأنشطة،باستخدامالطرقالمجربةوالمختبرة

لبناءالقدراتوامتالكزماماألمورمحلياً.واستناداًإىل

الهدفوالقدراتالمتاحةوإطارالتخطيطالحضري،يمكن

للحكوماتالمحليةأنتُعدلوتتبعمساراًمصمماًخصيصاً

لتحقيقالتنميةالحضريةالمستدامةلصالحالمجتمعات

المحليةالشاملةللجميعومعها.

  التحديات التي تواجَه  :يمكنأنتعوقأطروأدوات

التخطيطالحضريالمعقدة،إىلجانبضعفقدرات

التخطيط،إعدادوتنفيذالخططاالستراتيجيةوخططالعمل

والمشاريع.ولهذاالسبب،استحدثموئلاألممالمتحدة

عمليةتخطيطتدريجيةتدعمالحكوماتتدريجياًفيبناء

أدواتأكثرتطوراًمعتعزيزأطرهاالقانونيةومواردهاالمالية

وقدراتهاالتخطيطية.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : قامموئلاألمم

المتحدة،استناداًإىلعقودمنالخبرةالتياكتسبهافيقيادة

العملياتالتشاركيةوالتخطيطيةالمصممةخصيصاًلبيئات

محددةفيجميعأنحاءالعالم،بوضعمنهجيةالتخطيطالحضري

التدريجيالتشاركيلمواجهةالتحدياتالتيتعوقعمليات

التخطيطحالياً.وتقترحهذهالمنهجيةأربعمراحلرئيسية

تعكسعمليةالتخطيطالحضريهي:التقييم؛والخطة؛

والتفعيل؛والتنفيذ.ويردتفسيرتفصيليلكلمرحلةمنهذه

المراحلفيالشكلالواردأدناه.وتستطيعالحكوماتالمحلية

أنتكّيفوتتبعمساراًمصمماًخصيصاًلتحقيقالتنمية

الحضريةالمستدامةللمجتمعاتالمحليةالشاملةللجميع

ومعها.وتتضمنمنهجيةالتخطيطالحضريالتدريجيالتشاركي

سلسلةمناألدواتالمبتكرةوالمفتوحةالمصدرالتياستحدثها

موئلاألممالمتحدةواختّبرهافيمشاريعمتعددة(مثل

منهجيةالتحليلالمكانيباستخدامنظامالمعلوماتالجغرافية،

وصندوقأدواتكوبو،ورسمالخرائطالتشاركي،وحلقةعمل

BlockbyBlock،وأداةالخطةالذكيةالمختلطةالستخدام
األراضي،وغيرها) وتحدداإلطارالصحيحللحكومةالمحليةلتعزيز

عالقاتهامعأصحابمصلحةمتعددين(مثلالكياناتالوطنية

والمستثمرينوالجهاتالمانحةوالمجتمعالمدنيواألوساط

األكاديميةوالمجتمعاتالمحلية،وغيرها).
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التحديد	المكاني	ألهداف	مدينة	جيريمي	في	هايتي	–	النشاط					17،			حلقة	عمل	تصوُّر	الرؤية	

ويكفلموئلاألممالمتحدةاتباعالمنهجيةعمليةشاملة

ومستدامةوقادرةعىلالصمودللتخطيطالحضريتتبع

جداولاألعمالالعالميةوتركزعىلاألثراالجتماعيوالبيئي،

وتعالجاإلدماجاالجتماعي،وحقوقاإلنسان،وتغّيرالمناخ،

والسالمة.كماأنهاتعملكوسيطوتوفقبينالحكومات

المحليةذاتالقدراتالمحدودةوالمستثمرينمنأجلعدم

تركأيمكانوراءالرْكب.

وتستهدفلبناتالبناءالمحددةلعمليةالتخطيطالحضري

التدريجيالتشاركياالستجابةوالتعافيالمتصلين

بكوفيد19-،مثلاألدواتالتشاركيةعبراإلنترنتومشاركة

أصحابالمصلحة،والضماناتاالجتماعيةالبيئية،ومبادئ

واستراتيجياتالتصميمالخاصةبالصحةوالتخطيطللتنمية

االقتصاديةالمحلية.

  مدة الدعم  :يعنيالطابعالتدريجيللمنهجيةأناللبنات

المختلفةلعمليةالتخطيطتُدمجتدريجياًمعبناءالحكومة

األساسوالقدرةالمطلوبينللكتلاإلضافية.وفيحينأن

نهجالمسارالسريعيوضععادةفيغضونمايتراوحبين6

أشهرو18شهرًا،فإنالهدفمنالمنهجيةهوبناءمشاركة

طويلةاألجلمتعددةالسنواتمعالحكوماتلدعمتحسين

وصقلمختلفجوانبعمليةالتخطيطتدريجياً.

  التطبيقات السابقة  :تطبَّقمنهجيةالتخطيطالحضري

التدريجيالتشاركيعىلالصعيدالعالميوتستهدفالمدن

الصغيرةوالمتوسطةفيالبلدانالنامية.بيدأنإطارالعمليات

التدريجيمرنويمكنتعديلهحسبالمدنالصغيرةفي

السياقاتالناشئةوالمتطورة،فضالًعنالمناطقالحضرية

الكبيرة.وقدُوضعتالمنهجيةبناءعىلتجربةموئلاألمم

المتحدةفيسياقاتعدة،مثلهايتي،غينيا-بيساو،سان

توميوبرينسيبي،جنوبأفريقيا،أنغوال،إثيوبيا،موزامبيق،

وغيرها.وفيالوقتالراهن،توجهالمنهجيةمجموعةمتنوعة

منالمشاريعفيالمكسيكوكوباوالبرازيلوغينياكوناكري،

فضالًعنمساعدتهاعىلصياغةمقترحاتمشاريعجديدة.
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شهادة

”لقددعمصندوقأدواتالتخطيطالحضريالتدريجيالتشاركيبلديةبيساو
للجمعبينأصحابالمصلحةالرئيسيينمنأجلصياغةرؤيةمشتركةومتقاسمة

للتنميةالمستدامة،للمدينة–بيساو2030،التيستوجهتنميتهانحومستقبل

أكثرشموالًللجميعواستدامةوقدرةعىلالصمود..“

السيد فالديمير فييرا فرنانديز،

مديرعامالتخطيطاإلقليمي،وزارةالبنىالتحتيةواإلسكانوالتحضر،حكومةغينيا-بيساو

”إنصندوقأدواتالتخطيطالحضريالتدريجيالتشاركيهودليلحاسمللحكومات
المحليةفيالمدنالصغيرةوالمتوسطةلفهممتطلباتعملياتالتخطيطوتسهيل

جيلجديدمنالخططالحضريةالتيتركزعىلالتنفيذوالعمل.“

السيد فرناندو مارانغوني،

وزيرالدولةلإلسكان،حكومةواليةساوباولو،البرازيل
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دال -7   إطار التنمية المكانية 

إطار	التنمية	المكانية		لرواندا

ملّخص  : تقديم الدعم التقني من أجل ترسيخ السياسات 

الحضرية الوطنية أو ما شابهها من سياسات/

استراتيجيات إنمائية وطنية في اإلقليموصياغةخطط

عملالحقة.وإطارالتنميةالمكانيةهوأسلوبتشاركيفي

التخطيطاإلقليميلمساعدةالحكوماتالوطنيةواإلقليمية

والمحليةعىلاتخاذقراراتاستراتيجيةمستنيرةمكانياً

لتحقيقالسياساتوالخططواالستراتيجيات.ويستخدم

موئلاألممالمتحدةهذهاألداةلدعمتحديدنظامللمدن

فيإقليممااستناداًإىلتحليلاجتماعي-اقتصادي

ومكاني،وإلضفاءاألولويةعىلاالستثماراتفياإلقليم

لتوجيهعمليةالتحضربشكلأفضل.

   التحديات التي تواجَه  :ازديادسوءالزحفالحضري،

والمستوطناتالعشوائيةالمتنامية،وأوجهعدمالمساواة

الناجمةعنعدمالتوازناإلقليمي،بسببعدماالنسجام

بينالميزنةالوطنيةوالتخطيطالمكاني.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :إنموئلاألمم

المتحدةفيوضعفريديتيحلهالتوصيةباستثمارات

ذاتأولويةقائمةعىلاألدلةإلعادةتوزيعالوظائففي

مختلفالمدنمنأجلإعادةالتوازنفيمايتعلقبأوجه

عدمالمساواةاإلقليميةولتجنبالنموالسريعفياألحياء

الفقيرة.ويعممموئلاألممالمتحدةالتنسيقويسهل

الحواربشأناالستثماراتالمكانيةبينمختلفمستويات

الحكومة،ويشركالمانحينالمحتملين،ويُشركاألوساط

األكاديمية.كماأندعمإطارالتنميةالمكانيةيخلقروابط

بينتشخيصقائمعىلاألدلة،وتوجهاتالسياسات،

واالستثماراتاإلقليميةالتيتؤديإىلعملياتالتحضر.

ويقومموئلاألممالمتحدةأيضاًبوضعدليللالستراتيجية

المكانيةالوطنيةلمساعدةالبلدانعىلربطاالستراتيجيات

المكانيةلتحديداألماكنالتيتكونفيهاالمشاريعالنقطية

الحضريةوالمبادراتالسياساتيةأكثرتأثيراًفيتحقيق

أهدافالسياساتالحضريةالوطنيةودونالوطنية.

  مدة الدعم  :تستغرقالمرحلةألف(مرحلةالبدءواإلعداد) 

عادةمابينشهروثالثةأشهر؛وتستغرقالمرحلةباء

(المرحلةالتحليلية) عادةمابين3و4أشهر؛وتستغرق
المرحلةجيم(مرحلةالتخطيط) عادةمابين3و4أشهر.

التطبيقات السابقة  : إنإطارالتنميةالمكانيةمهمللبلدان

الناميةوقدُطبقحتىاآلنفيالسودانوروانداونامبوال،

موزامبيقوميانماروالوسوكابوفيرديوغينيا-بيساو.

ويستخدمالسودانإطارالتنميةالمكانيةالذيأعدهموئل

األممالمتحدةلدارفورلجذباالستثمارات.وتولترواندا

رعايةاإلطاربنسبة100فيالمائةوتهدفإىلمأسسة

هذهالطريقة.انظر(الرابط/الصفحةعىلشبكةاإلنترنت) 

لالطالععىلمزيدمناألمثلةعىلالنجاحاتالتيحققتها

هذهالبلدانفياستخدامإطارالتنميةالمكانية.
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

االستراتيجيةاإلقليميةللتخطيطالمكانيلدارفور

إطارالتنميةالمكانيةلتيسيراإلدارةالحضريةفيالبلدانذاتنظمالتخطيطالضعيفة

شهادة

”هذههيالمرةاألوىلالتييُستخدمفيهامنتجتخطيطمكانيمنهذاالقبيلفي
هذهالمنطقةالتيمزقتهاالحرب.“

السيد علي ح. الزعتري،

منسقاألممالمتحدةالمقيمللسودانعندتقديمإطارالتنميةالمكانيةلدارفورإليه

”أودأنأرىمأسسةهذهالعمليةكوسيلةلضمانأنتصبحأداةدائمةلتخطيطنا
المكانيالوطني.“

السيدة باتريسي أوس،

األمينةالدائمةلوزارةالبنىالتحتيةفيرواندا

الهيكل	المكاني	الناتج	لغينيا	-	بيساو
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استراتيجيات اإلسكان الوطنية هاء -1 

ملّخص  : تقديم خدمات استشارية تقنية إىل الحكومات 

الوطنية والمحلية من خالل تحليل نظم توفير المساكن 

عىل مستوى المدن والمستوى الوطني وإعداد مالمح 

قطاع اإلسكان.    ويقدم موئل األمم المتحدة أيضاً المساعدة 

لوضع استراتيجيات اإلسكان الوطنية ودعم تصميم وتنفيذ 

سياسات اإلسكان الوطنية. وقدأجريتحتىاآلنفي43

بلداتحليالتناجحةلقطاعاإلسكان،وإصالحاتسياساتية،

وإعادةتقييمللسياساتالوطنيةالمتعلقةباإلسكان.

  التحديات التي تواجَه  :تساعدهذهالخدمةالحكومات

الوطنيةوالمحليةعىلمعالجةمشكلةالسكنغيرالالئق،

واإلسكانغيرالميسورالتكلفة،ومايرتبطبذلكمن

تحدياتفيمجالالصحةالعامةواالستبعاداالجتماعي.

وقدأبرزتجائحةكوفيد19-مفارقةاإلسكان–ففيالوقت

الذييحتاجالناسحاجةماسةإىلالمأوى،توجدشقق

ومنازلخالية.وهناكحاجةإىلاتخاذقراراتتشريعية

وسياساتيةلتلبيةاالحتياجاتالعاجلةمعمعالجةأوجه

عدمالمساواةالهيكليةفينظاماإلسكان،ووضعحلول

طويلةاألجل“قائمةعىلالحقوق”لمعالجةحقناالجماعي

فيالمأوىالمالئم.ويجبأنيكونالسكنميسورالتكلفة

ويمكنالحصولعليه.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :موئلاألمم

المتحدةهوالوكالةالرائدةفياألممالمتحدةبشأنالمسائل

المتعلقةبالمأوىالالئق،ويمكنهأنينجحفيحشدمختلف

الشركاءالذينيساهمونفيإعمالالحقفيالسكن

الالئق.ويقدمموئلاألممالمتحدةخدماتاستشارية

تقنيةإىلالحكوماتمنخاللتحليلنظمتوفيرالمساكن

عىلمستوىالمدنوالمستوىالوطني(ملفاتمالمح

قطاعاإلسكان)،وتصميمسياساتاإلسكانوتنفيذها.

وملفاتمالمحقطاعاإلسكانهيأداةتشخيصيةتزود

الحكوماتوأصحابالمصلحةاآلخرينبتحليلمنهجي

لنظمتوفيرالمساكنعىلمستوىالمدنوالمستوى

الوطني،ممايساعدعىلالكشفعنالصعوبات،وتحديد

الثغراتوالفرصفيقطاعاإلسكانالتيتحولدونتوفير

سوقاإلسكانمايجبأنتوفره.وتساعدملفاتمالمح

قطاعاإلسكانعىلتحديدالعوائقالحاسمةالتيتحول

دونتوفيرفرصإسكانمتنوعةوتدعمصياغةتوصيات

واستجاباتسياساتيةمناسبة.وتمثلملفاتالمالمحهذه

شرطاًمسبقاًلوضعسياسةإسكانواستراتيجياتالتنفيذ.

وتدمجهذهالخدمةأيضاًمبادئوتكنولوجياالبناءاألخضر

وتدعوإىلوجوبأنيكونالسكنمناسباًومتاحاًلجميع

الفئاتاالجتماعيةوالثقافيةواالقتصاديةكييكون”الئقاً“.

وتتمثلنتيجةهذهالتدخالتفياعتمادسياسةأو

استراتيجيةمنجانبالنظراءالحكوميين،فيحينيمكن

قياسالمدىالطويلمنخاللزيادةالنسبةالمئوية

للسكانالذينيحصلونعىلسكنالئق،أوخفضمتوسط

تكلفةالسكنكنسبةمئويةمنمتوسطالدخل.

مدة الدعم  :يمكنعادةاستكمالملفاتالمالمحالسكنية

فيفترةتتراوحبين3و6أشهر؛أمامتابعةسياسات

اإلسكانواستراتيجياتالتنفيذفإنإكمالهايستغرقعادة

فترةإضافيةتتراوحبين6أشهرو12شهرا،معلزوموقت

إضافيفياألغلبإلجراءمشاوراتكافية.

التطبيقات السابقة:لقدأجريتحتىاآلنفيأكثرمن50

بلداتحليالتناجحةلقطاعاإلسكان،وإصالحاتفيمجال

السياسات،وإعادةتقييملسياساتاإلسكانالوطنية.وقام

موئلاألممالمتحدةبعملياتوضعملفاتمالمحلإلسكان

فيبلدانفيأمريكاالالتينيةوأفريقياوآسيامنذعام2010

(مثلليسوتووالسلفادوروغاناونيبالوليبيرياوأفغانستان
وميانماروغياناوالعراقومؤخراًفيمصروالبحرينوكابو

فيردي).

ويجريحالياتقديمالمساعدةالتقنيةلوضعاستراتيجيات

وطنيةلإلسكانفيأنغوالوبلغاريا،فيحينسيبدأتقديم

المساعدةالتقنيةإىلكوسوفووالمملكةالعربيةالسعودية

فيعام2020.وتشملاألمثلةاألخيرةعىلالمشاركة

المساعدةالمقدمةإىلوزارةالتنميةالحضريةواإلسكانفي

أفغانستانفيوضعسياسةوطنيةلإلسكان،تماالنتهاء

منهافيعام2018،لضمانحصولجميعاألفغانعىل

األراضي واإلسكان والمأوى هاء - 
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خارطة	طريق	إلصالح	قطاع	اإلسكان،	موئل	األمم	المتحدة	

سكنمالئموآمنوبأسعارميسورةباعتبارهمساراًنحو

مستقبلحضريمستداموقادرعىلالصمود.وفيعام

2018أيضاً،عملموئلاألممالمتحدةمعوزارةاإلسكان

فيالبحرينوبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائيلصياغة

سياسةاإلسكانالوطنيةفيالبحرينودعمالحكومةفي

تنفيذالبرنامجالوطنيالحاليلإلسكان.وتتضمنالسياسة

الجديدةتوصياتملموسةلزيادةتوفيرالقطاعالخاص

اإلسكانالميسورالتكلفةمعتعزيزالوظيفةالتنظيمية

للحكومة.وفيمصر،قامموئلاألممالمتحدة،بالتنسيق

معوزارةاإلسكانوالمرافقوالمجتمعاتالحضرية،فضالً

عنمختلفأصحابمصلحةشتى،بإعداداستراتيجية

مصرلإلسكانالتيتهدفإىلتهيئةبيئةتمكينيةمنشأنها

زيادةالمعروضمنالمساكنالميسورةالتكلفة.وتستند

االستراتيجيةإىلملفاإلسكانفيمصرلعام2017الذي

تضمنتحليالًمفصالًلمختلفبرامجاإلسكان،خاصة

تلكالتيتستهدفالفئاتذاتالدخلالمنخفض.وفي

العراق،وضعموئلاألممالمتحدة“استراتيجيةإعادةبناء

المساكنفيالعراقوتنميةاإلسكانفيالمناطقالمحررة”

التيوافقعليهارئيسالوزراءفيعام2019لزيادةوصيانة

وإدارةالرصيدالسكنيفيالبلدبشكلفعال.

وفيغانا،أحرزتالحكومة،منذنشرالملفالوطني

لإلسكانفيعام2011،تقدماًكبيراًفيتحسينأداءقطاع

اإلسكانفيها،والسيمافيمايتعلقباإلصالحالتشريعي

والسياساتي.كماأنللجهودالراميةإىلتحسينإنتاج

المساكنوتوفيرهاأثراًإيجابياًالشكفيه.وتشيرالبيانات

إىلحدوثانخفاضبنسبةقدرها27فيالمائةفي

معدلاألحياءالفقيرةفيالمناطقالحضريةفيالسنوات

األخيرة،من52فيالمائةفيعام2000إىل38في

المائةفيعام2014.
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

االستراتيجيةالعالميةلإلسكان:جعلاإلسكانميسورالتكلفةللجميع

شهادة

”وبعدأنأدركنامدىنجاحموئلاألممالمتحدةفيدعمبلدانأفريقيةأخرىمثل
مالويوغاناوزامبياوليبيريافيوضعملفاتمالمحاإلسكان،اتصلنابهلوضع

ملفمالمحليسوتواإلسكاني.كمااتصلناببرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي...

ويسعدنيأننانشكلحالياًثالثياًيشعأهميةالسكنبالنسبةلناجميعا.وأودأن

أُقنعجميعأصحابالمصلحةالرئيسيينالمعنيينبأنيواصلواجهودناالمتضافرة

إلنجاحمراجعةالسياسةالوطنيةلإلسكانووضعاستراتيجيةناجحةبنفسالقدر.“

الدكتور بونتسو ماتوميلو سيكاتل،

وزيرالحكمالمحليوالزعامة،حكومةليسوتو

سلسلة	ملفات	المالمح	القطرية	لقطاع	اإلسكان،	موئل	األمم	المتحدة
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هاء -2   منع اإلخالء القسري وتقييمات أثر اإلخالء

ملّخص  : الدعوة إىل وضع سياسات وقوانين تقتضي إجراء 

تقييمات شاملة لألثر االجتماعي واالقتصادي لألنشطة 

التي قد تؤدي إىل اإلخالء، وعمليات تشاركية لمناقشة 

خطط إعادة التوطين، فضالً عن بدائل اإلخالء. كمايقدم

موئلاألممالمتحدة،إىلجانبشركاءمثلمفوضيةاألمم

المتحدةلشؤونالالجئين،أدواتمعياريةلدعمالسلطات

الوطنيةوالمحليةفيالنظرفيبدائللإلخالءوإجراءتقييم

سليمألثراإلخالء.وهذهاألدواتتشملالكتيبات:”تقييم

أثراإلخالء“(2014)؛و”فقدانمنزلك:تقييمأثراإلخالء“

(2011)؛و”البديلعناإلخالءالقسريوهدماألحياء
الفقيرة“(2016).

   التحديات التي تواجَه  : تدعمهذهالخدمةالحكوماتالوطنية

والمحليةلمعالجةمسألةالسكنغيرالالئقوالحماية

االجتماعية.وتؤثرعملياتاإلخالءوإعادةالتوطينبشكل

أساسيعىلأفقرالسكانوأكثرهمضعفاًالذينيعيشون

فياألحياءالمحرومةوالمستوطناتالعشوائيةواألحياء

الفقيرة.وعملياتاإلخالءوالنقلهذهتشكلانتهاكاًللحق

األساسيفيالسكنالالئقوالحمايةمناإلخالءالقسري

المنصوصعليهفياإلعالنالعالميلحقوقاإلنسان

والعهدالدوليالخاصبالحقوقاالقتصاديةواالجتماعية

والثقافية.وفيكلعام،يجريإجالءمليونيشخص

قسراً،كمايتعرضكثيرونآخرونلتهديداإلخالء.ويؤدي

ذلكإىلانتهاكاتعديدةللحقوق،بمافيذلكالحقفي

السكنالالئقوالغذاءوالصحةوالتعليموالعملواألمن

وحريةالتنقل.وفيسياقجائحةكوفيد-19،تخلقهذه

االنتهاكاتمخاطرصحيةإضافيةكبيرةوتؤديإىلالتعرّض

للفيروس،ليسفقطبالنسبةلألشخاصالذينيتمطردهم

وإنماللمجتمعالمحليبأسره.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :موئلاألمم

المتحدةهوالوكالةالرئيسيةلألممالمتحدةالتيتعمل

بشأناألبعادالتقنيةواالجتماعيةواالقتصاديةلإلسكان.

والهدفالرئيسيلهذهالخدمةهوتعزيزالحيازةاآلمنة

لإلسكان،وهيعنصرأساسيفيالسعيإىلإقامةمدن

ومستوطناتبشريةشاملةوآمنةوقادرةعىلالصمود.

وعىلمرالسنين،أقامموئلاألممالمتحدةشراكات

استراتيجيةمعالجهاتالفاعلةالرئيسيةفيمجالحقوق

اإلنسانوأصحابالمصلحةعىلالصعيدينالوطني

والعالميبشأنالمسائلالمتعلقةبالحقفيالسكنالالئق

ومنععملياتاإلخالءالقسري.

ويقومموئلاألممالمتحدةحالياًباستحداثآليةشاملة

لإلبالغعناإلخالءالقسريلضمانتدفقموحدللمعلومات

عنالحاالتالمزعومةلعملياتاإلخالءغيرالقانوني،

وعملياتإعادةالتوطين،والتشريد.وتتوسعهذهاألداة

فيالمنهجيةالتيوضعهافيالبدايةالفريقاالستشاري

المعنيبعملياتاإلخالءالقسريوالتيجُرّبتفيالبرازيل

والجمهوريةالدومينيكيةوغانا.وعىلالمدىالقصير،

يساهمالدعمفيهذاالمجالفيانخفاضحاالتاإلخالء

القسري؛وعىلالمدىالطويل،يدعمالبرنامجالحكومات

فيبناءالقدراتعىلالتحقيقفيبدائلعملياتاإلخالء

وفيوضعسياساتوأطرتنظيميةقائمةعىلحقوق

اإلنسانإلجراءعملياتاإلخالء.

  مدة الدعم  :منشهرإىل12شهراً،حسبالحالةالمحددة،

عىلأساستوافرالبياناتوالحاجةإىلبعثاتلتقصي

الحقائق.

  التطبيقات السابقة  : مكّنتأعمالموئلاألممالمتحدة

فيمجالالدعوةوالمنتجاتالمعرفيةالدولاألعضاء

منإيجادبدائللعملياتاإلخالءالقسري.وقادموئل

األممالمتحدةأيضاًعمليةإعدادملفاتقطريةمحددة

عن“اإلسكانوحقوقاإلنسان”زادتمنقاعدةالمعارف

وقدراتالسلطاتالمحليةوالوطنيةلسدالثغراتفي

حمايةالحقفيالسكنالالئق،بمافيذلكفيمجالأمن

الحيازة.

وعالوةعىلذلك،ساهمموئلاألممالمتحدةأيضاً،من

خاللمشاريعتدعمتوفيرالسكنالمالئم،فيالحدمن

مخاطراإلخالء.ففيالصومال،عىلسبيلالمثال،شارك

موئلاألممالمتحدةمعلجنةالالجئينالنرويجيةوإدارة

باناديراإلقليميةفيدعماإلدماجالمستدامواآلمنوالدائم

للمشردينداخليافيمقديشووكيسمايو.وقبلهذه

المشاركة،كانتجميعاألسرالمستفيدةقدطردتمرة

واحدةعىلاألقل.وبعدالمشروعلميكنهناكسوى10

منأصل80نزاعابينالمالكوالمستأجرين.وفيعام

2018،واجهت3أسرفقطمنأصل80عائلةتهديداً

باإلخالء،وتمحلهذهالتهديداتبسرعةمنخاللالوساطة

النابعةمنالمساعدةالتقنيةالمقدمةمنموئلاألمم

المتحدةوالشركاء.
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Short-term 
Strategies

Medium-term 
Strategies

Long-term 
Strategies

• Participatory emergency responses to stop         
forced eviction

• Data collection
i.e.: enumeration exercises -working towards ‘in-situ’ slum upgrading 
to transform them in to regular neighborhoods of the urban fabric 

• City-wide participatory slum upgrading and 
normalization of informal settlements

• Land-sharing and buy-back orporate 
responsibility schemes

• Socio-economic programs offering affordable housing options to the  
poorest and marginalized strata of the society 

• Reforms to align national legal systems with human rights international standards
• Adopting more holistic responses to planning, involving slum areas in city-wide plans
•  Formulating strategic financing approaches for urban renewal (including slums) 
•  Improving the availability of serviced land and improving approaches to security  

of tenure for vulnerable groups. 

للحصول عىل مزيد من المعلومات

فيديوللتوعيةبشأنعملياتاإلخالءالقسريوعواقبهاالسلبيةوكيفيةمنعها

شهادة

”فقدانمنزلك“هوكتابمهمطالانتظاره،أرحببهبحرارةوأوصيبهالقراء
فيجميعأنحاءالعالمالموجهإليهموالذينيستحقونهتماما.فهذاالكتابيقدم

لنانظرةجديدةومقنعةعىلواحدةمناألزماتالعالميةالتيالتزالغيرمعلنة

بمافيهالكفايةفيعصرناوهي:تزايدعملياتاإلخالءوالتشريدألعدادكبيرةمن

الناس-التقلعنعشراتالماليينكلعام-الذينيجرياقتالعهممنمنازلهم

فيالغالبدونتلقيالدعمالذييحتاجونهإلعادةبناءحياتهممنالمجتمعككل.

إنكلقارئسيستفيدمندراسته.“

السيد مايكل م. سيرنيا 

زميلأقدمزائرلمؤسسةبروكينغزوأستاذأبحاثفياألنثروبولوجياوالشؤونالدوليةفيجامعة
جورجواشنطن

االستراتيجيات	والتدخالت	الرامية	إىل	منع	عمليات	اإلخالء	القسري	والتخفيف	من	حدة	المخاطر
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نظام معلومات األراضي المراعي للفقراء والمنخفض التكلفة هاء -3 

ملّخص  : االستناد إىل وْضع نموذج مجال الحيازة 

االجتماعية، وهو نظام معلومات عن األراضي قائم عىل 

مجموعات برمجيات مفتوحة ومجانية ويُنفَّذ من خالل نُهج 

تشاركية. ويقدمموئلاألممالمتحدةخدماتبشأنتطوير

نظمالمعلوماتمنأجل:(أ) التحويلوالتسجيلوالتحليل

الرقميلحقوقاألراضي،واستخداماألراضي،وقيمة

األراضيوالضرائب،والتنميةالمتصلةباألراضي؛و(ب) 

سيرالعملالرقمي،وخدمةالعمالءوالعملياتالمؤسسية

منأجلتقديمالخدماتبكفاءة؛و(ج) جردرقميلألصول،

واإلسكان،والمباني،واألماكنالمفتوحة،واألراضيالعامة،

وماإىلذلك،ألغراضالتخطيطواإلدارة.

  التحديات التي تواجَه  :تعتمدالتنميةالحضريةالمستدامة

اعتماداكبيراعىلمعلوماتدقيقةوموثوقبهاللتخطيط

واتخاذالقرارات،وتوفيرالخدمات،واإلدارةالحضرية

الشاملة.غيرأنالحلولالعاليةالمستوىالمدفوعة

بالتكنولوجياتغالباًماتخلققيوداًتنفيذيةخطيرةحيث

يُبلغعنقضاياكتلكالمتعلقةبتكاليفالترخيصللبرامج

الحاسوبيةالمشمولةبالملكيةإىلبرامجإدارةاألراضي.

وإضافةإىلذلك،وعىلالرغممنالتطوراتواإلنجازات

فيمجالتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتالجغرافية،

التزالهناكفجوةفياستحداثاألدواتالتيتضع

نماذجللعالقاتبينالناسواألرضبمعزلعنمستوى

إضفاءالطابعالرسميعىلهذهالعالقاتأوشرعيتها.ومن

بينالعواملالرئيسيةالتيأدتإىلكثافةالمساكنغير

المستدامةوعدمكفايةالمعروضمنالمساكنالميسورة

التكلفةسوءإدارةاألراضيومحدوديةأمنحيازةاألراضي.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : قامموئلاألمم

المتحدة،منخاللشركائهفيالشبكةالعالميةألدوات

األراضي،باستحداث نظاملمعلوماتاألراضيمنخفض

التكلفةمنأداةنموذجنطاقالحيازةاالجتماعية(ويطّوره

باستمرار).ويستندهذاالنظامإىلمعيارعالمي،وهونظام

مرنيمكنبسهولةتخصيصهوتطويرهألغراضوسياقات

مختلفة.وفيحينأننشرهاألوليموجهنحوالحقوقفي

األراضي،يمكنتوسيعنطاقتطبيقاتهبسهولةفيتيسير

وتسريعاألهدافالتالية:

االعترافبالحقوقالمتعلقةباألراضيوتسجيلاألراضي •

توليدإيراداتمحلية(مثلالضرائبعىلاألراضي •
والممتلكات)

تخطيطاستخداماألراضيوالتوطين •

تسجيلالوثائقوالمحفوظاتوالتتبعواإلصدار •

رقمنةسيرالعملوالعملياتوالخدمات •

وضعقائمةرقميةباألصولالحضريةوالمنازلوالمباني •
واألماكنالعامةوالمرافقومراكزالخدمات،وماإىلذلك.

والخدمةاألساسيةالمقدمةهيفيتكييفاألدواتلتلبية

متطلباتالمعلوماتعناألراضيفيسياقالتطبيق؛

ويشملذلكتعزيزقدرةالشركاءالمنفذينعىلاستخدام

األداة،وإىلحدمابعدإنشائها،عىلتوفيرالدعمالتقني

وتعزيزالتوسعفيتطبيقها.وموئلاألممالمتحدةفي

وضعفريديتيحلهتقديمالدعمإىل(أ) السلطاتالحكومية

الوطنية(ومؤسساتإدارةاألراضي) لتحويلسجالتها

اليدويةلألراضيوعملياتهاالتجاريةإىلنظمرقميةشفافة

وفعالة،بمايشملبذلجهودلتحسينأمنحيازةاألراضي

فيالمجتمعاتالمحليةالفقيرةفيالمناطقالحضرية

والريفية؛(ب) سلطاتالحكمالمحليلرقمنةسجالتها
ووثائقهاالخاصةباألراضي،وعملياتقطاعاألعمال،

وخططاستخداماألراضي،وتوليدإيرادات؛(ج) المؤسسات

األكاديميةومنظماتالمجتمعالمدنيالتيتتطلب

نظممعلوماتبشأناألراضيذاتتكلفةمنخفضةفي

مشاريعهاوأعمالهاالبحثية.

مدةالدعم:فيحينأنمدةالدعمتعتمدعىلعواملكثيرة،

فإنمايليهوالجدولالزمنيالتقديريالنموذجيلكل

خطوةمنالخطواتفيالعملية:التخطيطوالمشاورات

(شهران)؛وتحديدالنطاقوتقييمالقدرات(شهرواحد)؛
وتخصيصأداة(ثالثةأشهر)؛ورسمالخرائطوالعد(ثالثة

أشهركحدأدنى)؛وتسجيلالبياناتوالتحققمنصحتها

وتحليلها(ثالثةأشهركحدأدنى)؛وتنميةالقدراتوتعزيز

الشراكاتبينأصحابالمصلحةالمتعددين(تختلف

المدة).ويبلغمتوسطالمدةاإلجماليةحوالي12شهرا.

التطبيقاتالسابقة:نُفذتعمليةتطويرالنظمفيالبلدان

والسياقالتاليين:جمهوريةالكونغوالديمقراطية(معالجة

الفجوةفيسجالتاألراضيوتحديثعملياتالمساحة)؛

وجمهوريةالكونغوالديمقراطية(معالجةمشكلةاألراضي
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أفراد	المجتمع	المحلي	يشاركون	في	عملية	إدارة	األراضي	المحلية	بدعم	من	موئل	األمم	المتحدة،	السودان	

فيالسجلالعقاري)؛وناميبيا(دعمالحكومةالوطنية

والسيمالتنفيذقانونالحيازةالمرنةلألراضيوتحسين

سيرالعملفيعملياتالمساحةوالخدمات)؛وكينيا

(دعممقاطعةتوركانافيإنشاءنظامإلدارةمعلومات
األراضيمتعدداألغراض)؛وأوغندا(تعزيزأمنحيازةصغار

المزارعينفيمناطقاألراضيالعرفية)؛ونيبال(استخدام

تكنولوجياتمنخفضةالتكلفةلدعمعملياتتسجيل

األراضيفيالمناطقالحضريةوالريفيةعىلحدسواء)؛

والعراق(توفيرأمنحيازةاألراضيللعائدينفيسياقما

بعداألزمة)؛والسودان(تحديدالمناطقالتيستخصص

للعائدينفي50قريةمنقرىدارفورووضعخرائطلها).

وقدأدتالتطبيقاتالمختلفةلنظامالمعلوماتعن

األراضيالمنخفضالتكلفةإىلالتعجيلبالتدخالت

المتعلقةبأمنحيازةاألراضي،وتوفيرمعلوماتقائمةعىل

األدلةفيتيسيراإلصالحاتالمتعلقةباألراضي،بمافي

ذلكوضعوتنفيذسياساتاألراضي،مماأدىإىلزيادة

الشفافيةوالمساءلة،وتيسيرالكفاءةفيتقديمالخدمات،

وتعزيزقدرةالشركاء،بمافيذلكالسلطاتالحكومية.

وتحديداً،أسفرتالتدخالتعن:

االعترافالرسميبالحقوقالمتعلقةباألراضيوإصدار •
شهاداتالملكيةالعرفيةوسنداتملكيةاألراضي

(أوغندا،ناميبيا،العراق)

تقديمالخدماتوإنجازالمعامالتالمتصلةباألراضي •
بكفاءة(جمهوريةالكونغوالديمقراطية،نيبال،كينيا،

أوغندا)

تعزيزقدرةالشركاءالمنفذين(جمهوريةالكونغو •
الديمقراطية،نيبال،كينيا،أوغندا،العراق،السودان)

زيادةثقةالجمهوروثقةالسلطاتالحكومية(نيبال، •
أوغندا،السودان)
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

موقعالشبكةالعالميةألدواتاألراضيعىلشبكةاإلنترنت

شهاداتالملكيةالعرفيةلألراضيتحدبسرعةمنالنزاععىلاألراضيفيبادر،أوغندا-قصة

تعزيزحقوقالمرأةفيمايتعلقباألراضيفيبادر،أوغندا–فيديو

شهادة

”كانلديناالكثيرجدامنالمشاحناتالمتعلقةباألراضيقبلمشروعرسمخرائط
األراضيلكنهااآلنقليلةومتباعدة.فالناساآلنأحرارفياستخدامأراضيهم

لتحقيقمكاسباقتصاديةمثلزراعةالمزيدمنالمحاصيل،األمرالذيسيوفر

فائضاًللبيع.“

السيد جوليوس نيكو،

كبيرموظفيإدارةالبرامج،منطقةبادر،شمالأوغندا

”إنشهاداتالملكيةالعرفيةأكدتالحقوقوالملكية،والناساآلنأحرارفيدعوة
المستثمريندونخوفمنفقداناألرض.وهناكأيضاالمزيدمنالعملالذي

يتعينالقيامبهألنهناكخططالالنتهاءمنإصدارالشهاداتلبقيةمنطقةبادر

قبلاالنتقالإىلمقاطعاتأخرى.وشهاداتالملكيةالعرفيةالتيتصدرعىل

المستوىالمحليتحملوزناًمساوياًللسنداتالتيتصدرفيمكتبالمناطق

بالوزارةفيغولو،لذلكالأحديحتاجإىلالسفرإىلغولو.“

برنسس ناموجنزا بيرسس،

وزيرةالدولةلألراضي،أوغندا
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شهادة

”لقد	كّنا	نركز	من	قبل	تركيزاً	أكبر	عىل	القدرة	عىل	الصمود	في	مواجهة	الزالزل	فقط،	ولكن،	مع	
عملنا	باستخدام	األداة	شيربا،	أدرجنا	أنشطة	أكثر	استدامة	في	عملية	إعادة	البناء.	وعندما	أصبحنا	

أكثر	استنارة	بفضل	شيربا،	انصّب	معظم	تركيزنا	عىل	الركائز	األربع	حرصا	عىل	مساهمة	المساكن	

المعاد	بناؤها	في	الجوانب	االجتماعية	والبيئية	واالقتصادية	والثقافية	لالستدامة،	مع	مراعاة	

متطلبات	الناس	أيضا.“

السيد باوان شريسث،

المديرالقطريلـ”هندسةمعماريةبالحدود“،نيبال

هاء -4   دعم السكن المستدام والميّسر التكلفة باستخدام األداة شيربا

ملّخص  : يربط دعم السكن المستدام والميّسر التكلفة 

بين هدفين مهمين في خطة عام      2030 هما  :     الهدف     11      

والهدف     12     من أهداف التنمية المستدامة بشأن ”المدن 

والمجتمعات المحلية المستدامة“ و”االستهالك واإلنتاج 

المسؤوالن” عىل التوالي. .واألداةشيرباالمجانيةالتي

استحدثهاموئلاألممالمتحدةتتيحللشركاءتصميم

وتنفيذمشاريعمتعلقةباإلسكانتستندإىلإيالءاعتبارات

قويةومتينةلجوانباالستدامة.وهيتحللمشاريع

اإلسكانعىلنطاقاألسرةالمعيشيةواألحياءواألقاليم،

فضالعنالعملياتالتيينطويعليهابدءالمشروع

وتصميمهمنأجلتقديمتصنيفيستندإىلاالستدامة

االقتصاديةوالبيئيةوالثقافيةواالجتماعيةللمشروع.

  التحديات التي تواجَه  :يعتبرالبناءوالتشييدأهمصناعة

منفردةمنحيثاالنبعاثات.وتستهلكالمدن75في

المائةمنالطاقةالعالميةوهيمسؤولةعن70فيالمائة

منانبعاثاتغازاتالدفيئة.فحيثماتوجدالمنازل،يشكّل

مدىجودةتصميمهاوبنائها،ومدىنسجهافيالنسيج

البيئيواالجتماعيوالثقافيواالقتصاديللمجتمعات

المحلية،عاملينيؤثرانعىلالحياةاليوميةللناس

وصحتهموأمنهمورفاههم،ويؤثران،بالنظرإىلطولعمر

المساكنكهياكلمادية،عىلاألجيالالحاليةوالمقبلةعىل

حدسواء.وتعززاألداةشيربااستدامةالتدخالتالراميةإىل

توفيرسكنميسورالتكلفةوتركزعىلالركائزاألربعالمتمثلة

فياالستدامةالبيئيةوالثقافيةواالجتماعيةواالقتصادية.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : يقدمموئلاألمم

المتحدةالدعمالستخدامأداةشيربا،التيتستهدف

بالدرجةاألوىلمؤسساتالحكمالمحليوشركاتالتنمية

الحضرية.وشيرباتطبيقرقميفريدمننوعهتدعمه

”شبكةكوكبواحد“واستحدثهفريقمنخبراءاإلسكان

واالستدامةمنموئلاألممالمتحدة،ومركزالبحوث

التقنيةفيفنلندا،وجامعةكامبريدج،بالتعاونمعبرنامج

تحسيناألحياءالفقيرةفيكينيا،و“SoldaritéYaam”

و”هندسةمعماريةبالحدود“،نيبال.

ويمكنللمهنيينفيمجالالبناءوغيرالممارسينعىل

السواءالوصولاىلاألداةشيربا،منخاللوصلتهاالسهلة

االستعمالولغتهاالمباشرة،عاملةكأداةلبناءالقدرات

للمستفيدينلتطبيقمفاهيماالستدامةفيجميعأنواع

المشاريع،وبالتاليتمكينالمستعملينالنهائيينمنأن

يصبحواعناصرفاعلةفيالتنميةالحضريةالمستدامة.

وشيربامصّممةلتعزيزتكنولوجياتالبناءالمراعية

للمناخ؛وتدعوإىلاتباعنهجلإلسكانالمستدامعىلالنحو

الذييتوخاهموئلاألممالمتحدةوشركاؤه،معتطبيق

الركائزاألربعالمتمثلةفياالستدامة(االجتماعيةوالبيئية

واالقتصاديةوالثقافية).(انظرأيضاًواو4-بشأنإنشاء

المبانيالمتسمةبكفاءةاستخدامالموارد).

مدة الدعم: تبعالنطاقوطبيعةومدةمشروعاإلسكان،

يمكنأنيستغرقتوفيرتقييمشيرباحواليأسبوعواحد.

ويمكنأنتستغرقالمتابعةوالمناقشةمعأصحاب

المصلحةلمواءمةالمشروعمعمعاييراالستدامةفترة

تتراوحبينشهرواحدوستةأشهر.

التطبيقات السابقة:جُربالتطبيقشيربافيكالوبيي

ومافوكو(كينيا)،ومقديشو(الصومال)،وفيمدن

مختلفةفيبوركينافاسوونيبالوإكوادور.كمااسُتخدم

هذاالتطبيقلرصدوتقييماستدامةالمشاريعالمتصلة

باإلسكانداخلموئلاألممالمتحدة.ويؤدياستخدامهذه

األداةإىلتحسينمؤشراتاالستدامةلمشاريعاإلسكان

وتحسيننتائجتقييماألثرالبيئيلمشاريعاإلسكان.
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موقعشيرباعىلشبكةاإلنترنت

إسكانمستداملمدنمستدامة:إطارسياساتيلتنميةالمدن.

عْرضبالفيديوألداةومنهجيةشيربا
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حلول دائمة للسكان المشردين داخلياً والمجتمعات المحلية الضعيفة في المدن هاء -5 

ملّخص  : معالجة الزحف الحضري، واالكتظاظ، والعشوائية 

الناجمة عن تدفقات الناس )مثل العائدين والمشردين 

داخلياً( التي تؤثر أيضاً عىل أفراد المجتمعات المحلية 

المضيفة الذين قد يكونون هم أنفسهم ضعفاء ضعفاً 

بالغاً. ويمكنتصميمالخدمةحسباحتياجاتالمواقع

وسكانها،ويمكنأنتشملالتخطيطالمكانيالقائمعىل

المناطق،وتعزيزالعيشالكريممنخاللحلولالمأوى

المختلط،وتحسينالحلولالسكنيةالمستدامةمنخالل

دمجإعاناتاإليجارمعمبادراتكسبالرزقالتقليدية

وخدماتاإلسكانواألراضيوالممتلكات،وتحسين

القدراتالتقنيةالمحليةبشأنالحلولالدائمة،بينأمور

أخرى.ويمكنلهذاالدعمأنيدمجالعديدمنالخدمات

األخرىالتييقدمهاموئلاألممالمتحدةللتصدي

للتحدياتالتيتواجههاهذهالفئاتالضعيفةوالحدمن

عدمالمساواةالمكانية.

  التحديات التي تواجَه  :يمكنأنينشأالزحفالحضري

والعشوائيةوعدمكفايةالظروفالمعيشية،بمافيذلك

السكنوالخدمات،بسببالتدفقاتالمفاجئةأوالمطولة

للناس(الالجئينوالمشردينداخلياًوالعائدين)،التيغالباً

ماتكونناجمةعنالنزاعاتوالكوارثالطبيعيةمثل

الجفافوالفيضانات.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :يدعمموئل

األممالمتحدةالحكوماتالمحليةوالبلدياتللتصدي

لهذهالتحديات.ويستندموئلاألممالمتحدة،بفضل

مالديهمنعقودمنالخبرةفيدعمالتخطيطالحضري

فيالسياقاتالمكتظةوالمعقدةفيجميعأنحاءالعالم،

إىلتجاربهوشبكاتهمعالحكوماتالمحليةوغيرهامن

الهيئاتالدوليةلتقديمحلولمصممةخصيصاًلتحديات

محددةناشئةعنتدفقاتالناس.ولخبرةموئلاألمم

المتحدةفيمجالخدماتوحقوقالموئلأهميةعىلوجه

الخصوصفيهذهالحاالت.وإضافةإىلالمشورةالتقنية،

ينتجموئلاألممالمتحدةمجموعةمتنوعةمنالمعلومات

والتوجيهاتاستناداًإىلالبياناتالمكانية،مثلملفات

المالمحالحضريةكمجموعةأدواتالتخاذقراراتقائمة

عىلاألدلة؛وتقييماتللمواقعالمزدحمةو/أوالعشوائية،

ومراكزالمدنوالمرافقاالجتماعية؛ونُُهجتخطيطخاصة

عىلأساسالمناطقمرتبطةبالخطةالرئيسيةللمناطق

منأجلتحديدالمناطقالمحتملةلتطويرمستوطنات

النازحينفيالمستقبل؛ويضعخططعملمجتمعيةتبّين

األولوياتالتيتحددهاالمجتمعاتالمحليةوقيادتها،بين

عروضأخرى.

واألهممنذلكأنتدخالتموئلاألممالمتحدةترتكز

عىلمبادئحقوقاإلنسانوتستخدمعملياتمبتكرةتبني

التماسكاالجتماعيوتدعمامتالكالمجتمعالمحليزمام

النتائجالمتكاملة.وتشركعمليةتحديدالمالمحالحضرية

أصحابمصلحةمختارينمنالمجتمعاتالمحلية

والحكوماتليسفقطفيتفصيلاحتياجاتمختلف

الفئاتالسكانيةونواحيانعدامأمنمختلفالسكان،

وإنماأيضافيتحديداألولوياتوالرؤىالخاصةبالسياق

لتنميةمستوطناتهمالحضرية.ويعالجالتخطيطالمجتمعي

الشاملاالستبعاداالجتماعيمنخاللإدماججميع

الفئاتالتمثيلية(النساء،والمشردونداخلياً،والشباب،

والفئاتالمهمشة)،ويرسياألساسلالنتعاشالمجتمعي،

الذييركزعىلأولوياتالمجتمعالمحلي.

  مدة الدعم  : تعتمدمدةالتدخلعىلاحتياجاتوطلبات

الحكومةأوالمجتمعالمحلي،ولكنهايمكنأنتستمرمن

ثالثةأسابيعمنأجلتحديدالمالمحإىلسنواتعديدةمن

أجلتقديمالدعمالبرنامجيلإلنعاشبعداألزمة.

  التطبيقات السابقة  :نُشرهذاالدعممنخاللإيفاد

مستشارينتقنيينمنالخبراءإىلهايتيوالعراق

وأفغانستانوسورياوموزامبيقوالصومال.وفي

العراق،وضعموئلاألممالمتحدةمعنظرائهالحكوميين

استراتيجيةوطنيةلحلولتدومعىلالمدىالطويل

للمشردينداخلياًوخارطةطريقلعّدالمستوطنات

العشوائيةوتحسينهاوإضفاءالطابعالنظاميعليها.

وبالتوازيمعذلك،شرعموئلاألممالمتحدةفيتجريب

مشاريعفيمستوطناتعشوائيةمختارةفيالموصل

والرماديوالبصرةمنخاللنهجتخطيطمجتمعيتشاركي

لتقديمتدخالتإنمائيةخاصةبكلسياق،والمساهمة

فياالنتعاشاالجتماعيواالقتصاديالطويلاألجللهذه

المناطق.وعىلمدىثالثةأشهر،وفرالبرنامجمايقرب

من0001يومعمل/رجلمنأجلالرجالوالشباب

العاطلينعنالعملالمقيمينفيالمناطقالمستهدفة،

ممايتيحلهمفرصكسبالعيشعىلأساسالتناوب،

منخاللتقديمالنقودمقابلالعمل،والعملالقصير

األجلوذلكباالشتراكمعالمنظماتغيرالحكومية

والمتعاقدينالمنفذين.وعموما،تحّسنتإمكانية
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ملفالمالمحالحضريةلكيسمايو

التقريرالسنويلبرنامجالصومالالقطريلعام2019

مكتباألممالمتحدةفيالصومال:نحوالتنميةالحضريةالدائمةفيالصومالوالحلولالمستدامةللنازحينداخلياًعىلنطاقواسع

شهادة

”قبلالمشروع،كانعليناأننتحملالكثيرمنالنفقاتفيدفعاإليجارمما
تسببفيضياعفرصأنيتعلمأطفالنا.كماتحسنتمصادررزقناألنالقليل

منالمالالذينحصلعليهمناألعمالالعرضيةالتينقومبهااآلنيمكنأن

نستخدمهلشراءالغذاءلعائالتنا.“

قائد مخيم كيسمايو

تركيب	شبكة	صرف	صحي	

ومياه	شرب	في	حي	تنك،	

غرب	الموصل،	العراق

حصولنحو0006شخصمنالضعفاءالمقيمينفي

المستوطناتالعشوائيةفيالموصلوالرماديوالبصرة

عىلالخدماتاألساسية،وعىلأمنحيازةأقوىتماشياًمع

االستراتيجيةالوطنيةللمستوطناتالعشوائية.

وفيحالةالصومال،قدمموئلاألممالمتحدةالدعملوضع

خططمكانيةمرتبطةبخطةكيسمايوالرئيسية،تحدد

المناطقالمحتملةلتنميةالمستوطناتفيالمستقبل.

كماساهمفيتحسينحلولاإلسكانالحضريالمستدام

منخاللإعانةإيجارمدمجةمعمبادراتكسبالعيش

التقليديةوخدماتاإلسكانواألراضيوالممتلكات.وقد

حّسنالبرنامجالقدرةالتقنيةالمحليةفيمجالالحلول

الدائمة،ودعمإنشاءوحدةللحلولالدائمةلإلدارةاإلقليمية

لبنادير.(البرازيل) وُوضعت“استراتيجيةحلولدائمة”
(2024-2020)لتوفيرنهجمنسقلحلأزماتالنزوح.وقد

أظهرتتقييماتالبرامجفيالصومالأنهذاالتدخليمكن

أنيؤثرتأثيراًإيجابياًعىلالمشردينداخلياًوالعائدينمن

خاللتحسينفرصالحصولعىلالخدماتاألساسيةفي

أماكنالنزوحوفيأماكنالعودة،وعىلدرجةتمّتعالمشردين

داخلياًوالعائدينبمستوىمعيشيالئقدونتمييز.
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Physical Interventions
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هاء -6   تحسين األحياء الفقيرة واستراتيجيات الحد من الفقر وعدم المساواة )عىل نطاق المدينة 
وعىل المستوى الوطني( 

ملّخص  : عىل الصعيد الوطني أو المحلي، تهدف 

استراتيجية تحسين األحياء الفقيرة ومنعها إىل دمج 

األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية عىل نحو 

استراتيجي وتدريجي، والتخطيط للمستقبل مع مرور 

الوقت. واستراتيجياتتحسيناألحياءالفقيرةومنعها

عىلمستوىالمدينةتهدفإىلتحقيقاإلدماجالمادي

واالجتماعيوالقانونيواالقتصاديلجميعاألحياءالفقيرة

فيالتخطيطالرسميوالنظمالحضريةعىلمستوى

المدينة.وتُحدداألولوياتوتصمموفقرؤيةوهدف

تحقيقاًللتحولالطويلاألجل،منمنطلقمكانيومركز

عىلالناسعىلحدسواء.وتتيحهذهاألولوياتالتنسيق

والشراكاتوالبرمجةالمتكاملةعىلمستوىالمدن

والمستوىالوطني.وهيتؤديإىلتحديدالتدخالت

المادية،والتغييراتالرئيسيةفياألطرالسياساتية

والتنظيمية،واإلجراءاتالراميةإىلتنميةالقدرات،وإىل

تعزيزالتكوينالمؤسسيومشاركةأصحابالمصلحة.

  التحديات التي تواجَه  :هناكبليونشخصيسكنونفي

األحياءالفقيرةفيجميعأنحاءالعالم،وبسببالتحّضر

المتزايدواالفتقارإىلالسياساتوالتدخالتعىلنطاق

واسع،منالمتوقعأنيرتفععددهمإىلثالثةباليين

بحلولعام2050.وغالباًماالتُرسمخرائطلألحياء

الفقيرةواليُعترفبهافيأطرالمدن،كماأنالموارد

الالزمةلتحسيناألحياءالفقيرةشحيحةوالتغطيحجم

الحاجة.وعالوةعىلذلك،فإنالتدخالتالمتعلقة

بتحسيناألحياءالفقيرةكثيراماتكونمشاريعلمرة

واحدةتركزكلاالستثماراتفيحيواحد.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: أنشأموئلاألمم

المتحدةاستراتيجيةتحسيناألحياءالفقيرةومنعهاعىل

نطاقالمدينةمنأجلتوفيرإطارلتحسيناألحياءالفقيرة

ومنعهاعىلمستوىالمدينةأوالبلد.وتعمماالستراتيجية

عمليةتحسيناألحياءالفقيرةوتحدداإلجراءاتذات

األولويةلحشدالمواردوتخصيصالمسؤولياتبينأصحاب

المصلحةللعمل.والهدفمنهذهاالستراتيجيةهواالنتقال

منالمشاريعالمنفردةالمنعزلةإىلنهجمتكامللتحسين

األحياءالفقيرةعىلمستوىالمدينةوتحقيقاإلدماجالمادي

واالجتماعيوالقانونيواالقتصاديلجميعاألحياءالفقيرةفي

التخطيطالرسميواستراتيجياتالمدن.

ويؤديموئلاألممالمتحدةدوراًرئيسياًفيإدماج

التحدياتالقطاعيةعىلمستوىالمدن،ودعمالتنسيق

بينأصحابالمصلحةعىلمختلفالمستويات(بما

فيذلكالمجتمعاتالمحلية)،ووضعنُهجتشاركية.

وسيمهدالنهجالتشاركيلوضعاالستراتيجياتالطريق

إلضفاءالطابعالمؤسسيعىلاالستراتيجية،وتخصيص

المواردالبشريةوالماليةلتحسيناألحياءالفقيرةومنعها

عىلمستوىالمدينةوالمستوىالوطني.ولموئلاألمم

المتحدةعقودمنالخبرةفيمجالتحسيناألحياءالفقيرة

فيجميعأنحاءالعالم،بمافيذلكبرنامجاالرتقاءباألحياء

الفقيرةالتشاركي(منطقةأفريقياوالبحرالكاريبيوالمحيط

الهادئ2021-2008)،ومرفقتحسيناألحياءالفقيرة،

وبرنامج”مدنبالأحياءفقيرة“،وغيرهاالكثير.ويقدمموئل

األممالمتحدةالمساعدةالتقنيةلدمجنُهجتحسيناألحياء

الفقيرةالتشاركيفياألطرالتنظيميةللسياسات.
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قصصوتقاريرقطرية

شهادة

”أثَّربرنامجتحسيناألحياءالفقيرةعىلأساستشاركيعىلالتنميةالحضريةفي
كينياوأذكىالوعيباألحياءالفقيرة.وهناكعمليةتشاورحقيقيةمعالمجتمعات

المحليةوالمالّك.وتتيحهذهالمنهجيةحشدالبرنامج،بلوحتىوضعميزانيته

كمشروعواحد.“

السيد إسحاق مونغانيا،

منسقالفريقالقطري،التابعلبرنامجتحسيناألحياءالفقيرةعىلأساستشاركيفيكينيا،إدارة
الدولةلإلسكانوالتنميةالحضرية،وزارةالنقلوالبنىالتحتيةواإلسكانوالتنميةالحضرية،كينيا

مشروع	رائد	حُدد	من	

خالل	استراتيجية	تحسين	

األحياء	الفقيرة	ومنعها	

عىل	مستوى	المدينة	في	

متوابا،	كينيا

مدة الدعم  : إنوضعاستراتيجيةتحسيناألحياءالفقيرة

ومنعهاعىلمستوىالمدينةهوعمليةتشاركيةيمكنأن

تمتدستةأشهرتقريباً.ويشملهذااإلطارالزمنيوضع

تحليللحالةاألحياءالفقيرة؛واإلطارالقانونيوالتنظيمي؛

وتحديداإلجراءاتذاتاألولويةعىلأساستشاركي؛

والتحققمنصحةاالستراتيجية.واالستراتيجيةهيإطار

عمل،ويجباستعراضهاوتحديثهابانتظاملتوجهالطريق

نحوالتغييروالتحولالمنهجيينعىلنطاقواسع.

  التطبيقات السابقة  :منخاللوضعهذهاالستراتيجيات،

تمتحديدأكثرمن100مشروعرائداستراتيجيلتحسين

األحياءالفقيرة.وقدأتاحذلكحشدالمزيدمنالموارد

لتنفيذتدخالتتحسيناألحياءالفقيرةعىلالمستوى

القطري،تمثلمايقدرببليوندوالرمندوالراتالواليات

المتحدة.وعالوةعىلذلك،ساهمتاالستراتيجيةفي

تعميممبادئموئلاألممالمتحدةالمتعلقةبتحسين

األحياءالفقيرةعىلالمستوىالقطري،معتوجيهأولويات

الحكومةوتخصيصالميزانيةوتعزيزقدراتأصحاب

المصلحة.وقدنُفذتهذهاالستراتيجيةفيعدةبلدان

وأكثرمن50مدينةفيأفريقيا(أوغندا،بوروندي،بوركينا

فاسو،جمهوريةالكونغوالديمقراطية،زامبيا،رواندا،

غامبيا،غانا،كابوفيردي،الكاميرون،كينيا،كوتديفوار،

مدغشقر،مالوي،موزامبيق،النيجر،الكونغو،موريشيوس،

ناميبيا)؛ومنطقةالبحرالكاريبي(أنتيغواوبربودا،ترينيداد

وتوباغو،هايتي،جامايكا)؛ومنطقةالمحيطالهادئ(بابوا

غينياالجديدة،جزرسليمان،فيجي).
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واو -1   اإلدارة المستدامة للنفايات واستعادة النفايات كمورد

ملّخص  : تصميم وتنفيذ استراتيجيات إدارة النفايات 

الصلبة بما في ذلك استعادة الموارد من النفايات البلدية 

وتوليد الطاقة من النفايات العضوية. ويجريالتركيزبشكل

خاصعىلتقديمخدماتإدارةالنفاياتالصلبةالبلدية

معإتاحةفرصمتكافئةللجميع،والسيماللفقراءفي

المناطقالحضريةوالفئاتالضعيفةاألخرى.وتستخدم

هذهالخدمةأداةموئلاألممالمتحدة”المدنالحكيمةفيما

يتعلقبالنفايات“،التيتشملسبعخطواتتوجهالمدن

لجمعالبياناتعنالنفاياتالصلبةالبلديةالتييجري

توليدهاوجمعهاوإدارتهافيمرافقخاضعةللرقابة؛وخطة

لتحسينإدارةالنفاياتالصلبةالبلدية.

  التحديات التي تواجَه  :هذهالمجموعةمنالخدمات

تساعدالحكوماتالمحليةواإلقليمية،ومرافقالطاقة،

وأيمجموعاتمسؤولةعنتوفيرالبنىالتحتيةوإمكانية

الحصولعىلخدماتإدارةالنفاياتالصلبةالبلديةعىل

التصديللتحدياتالمتعلقةبالقدراتفيمجالتوليد

الطاقةمنالنفاياتونظامإدارةالنفاياتالصلبةالبلدية.

وفيالوقتالراهن،اليُجمعسوىأقلمن30فيالمائة

منالنفاياتالصلبةالبلديةممايؤديإىلتدهورالبيئة.

ويعادتدويرأقلمن5فيالمائةمنالنفاياتالتيتُجمع،

ويجريتفريغالنفاياتالمتبقيةفيمواقعنفاياتغير

خاضعةللرقابة.والتولدالطاقةمنالنفاياتالعضوية

الوفيرة(مايمثل60فيالمائةمنمجموعالنفايات
العضويةالموجودةفيالنفاياتالصلبةالبلدية).

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : لدىموئلاألمم

المتحدةخبرةطويلةفيمشاريعإدارةالنفاياتالصلبة

البلديةتجعلهفيوضعفريديؤهلهلدعمالحكومات

المحليةفيالنهوضبإدارةالنفاياتواستعادةالمواردمن

خاللإعادةالتدوير.ويدعمموئلاألممالمتحدةالحكومات

المحليةلتحسينإدارةالنفاياتالصلبةالبلديةمنخالل

جمعالبياناتوتصميموتنفيذاستراتيجياتاستعادة

المواردوتوليدالطاقةمنالنفاياتالصلبةالبلدية،وهو

يساعدالمؤسساتالمحليةعىلإنشاءإداراتمعنيةبإدارة

النفاياتعىلنحومستدامتعملبكاملطاقتهاومجهزة

بمايلزم.وتساهمهذهالخدماتفيالتخفيفمنتغّير

المناخوتعزيزالمساواةفيالحصولعىلالخدماتالعامة،

وتدمجفيهذهالعمليةالعمالغيرالرسميينوتعزز

الفرصاالجتماعيةواالقتصاديةالمتاحةللمرأة.

وتهدفأداة“المدنالحكيمةفيمايتعلقبالنفايات”إىل

تعزيزإدارةالنفاياتوكفاءةاستخدامالمواردفيمدن

العالمعنطريقخفضكميةالنفاياتالمتولدة(الهدفان

5-12و1-3-12منأهدافالتنميةالمستدامة)؛وتحسين

جمعالنفاياتالصلبةالبلديةوإدارتهاالخاضعةللرقابة

(الهدف1-6-11منأهدافالتنميةالمستدامة)؛وزيادة
معدلإعادةتدويرالموادالمناسبة(الهدف12-5-1من

أهدافالتنميةالمستدامة)؛وتعزيزإدارةالنفاياتالخطرة

(2-4-12منأهدافالتنميةالمستدامة)؛وتوليدالطاقة
منالنفاياتالعضوية(الهدف7-3منأهدافالتنمية

المستدامة7.3).وعملموئلاألممالمتحدة،بصفته

الوكالةالمؤتمنةعىلمؤشرالهدف1-6-11منأهداف

التنميةالمستدامة( )،عىلوضعمنهجيةالرصدالخاصة

بهذاالمؤشر،وهي”أداةالمدنالحكيمةفيمايتعلق

بالنفايات“،المتسقةمعالنظمالعالميةاألخرىإلحصاءات

النفايات؛وقامبعدذلكبوضعمؤشراتتكميليةلرصد

التقدمالمحرز.وأداةالمدنالحكيمةفيمايتعلقبالنفايات

تمكّنالمدنمنوضعخطأساسللمؤشر1-6-11مع

رصدالتقدمالمحرزفيتحقيقاألهدافالمحددةوإنشاء

مجاالتتدخلرئيسيةلتحسينإدارةالنفاياتالصلبة

البلديةوتحديدالمشاريعالرائدةسريعةالكسب.ويمكن

للمدنالتيتنفذاألداةأنتعتمدعىلشبكةالمدن

الحكيمةفيمايتعلقبالنفايات،بمافيذلكفريقالخبراء

(3) 		نسبة	النفايات	الصلبة	الحضرية	التي	تُجمع	وتُدار	في	منشآت	خاضعة	للرقابة	من	مجموع	النفايات	الصلبة	البلدية	المتولدة،	بحسب	المدينة

الخدمات األساسية والبنى التحتية واو - 
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صفحةالمدنالحكيمةفيمايتعلقبالنفاياتعىلشبكةاإلنترنت

الرسالةاإلخباريةرقم5لمنتدىالمدنالنظيفةفيأفريقياعىلشبكةاإلنترنت

مدينةكويدوتعملمنأجلتحقيقأهدافالتنميةالمستدامةمعشركاءالمعاقلفيالتعاونبينبلدانالجنوبوالتعاونالثالثي

موئلاألممالمتحدةينضمإىلمبادرةالبالستيك

مسار	إعداد	مشروع	مقترح	من	خالل	أداة	برنامج	المدن	الحكيمة	فيما	يتعلق	بالنفايات

االستشاريالتابعلها(معأعضاءمنوكاالتاألممالمتحدة،

واألوساطاألكاديمية،والقطاعالخاص،وشبكاتالمدن،

وغيرهامنالمنظماتالحكوميةالدولية) وشبكةشركائها

الراسخة،لدعمعملهاوتعظيمأثراألنشطة.كماأنموئل

األممالمتحدةوالمدنالداعمةيدعمانالمدنصانعةالتغيير

للتصديلتحديتحسينإدارةالنفاياتفيهاوتنظيف

نفسهافيإطارتحديالمدنالحكيمةفيمايتعلقبالنفايات.

  مدة الدعم  : يمكنأنتختلفخدماتاإلدارةالمستدامة

للنفاياتالصلبةالبلديةوخدماتتحويلالنفاياتإىل

طاقةمنحيثأطرهاالزمنية،حسباالحتياجات.ومعظم

التدخالتلتحويلالنفاياتإىلطاقةتستغرقمابينسنة

واحدةو4سنوات.ويمكنأنتوفرأداةالمدنالحكيمة

فيمايتعلقبالنفاياتتقييًماسريًعامعاستغراقعملية

جمعالبياناتأسبوعينإىلثالثةأسابيع،كمايمكنتحديد

مجاالتالتدخلالرئيسيةومقترحاتالمشاريعالتجريبية

ووضعهافيغضونبضعةأشهر.ويستمرتحديالمدن

الحكيمةفيمايتعلقبالنفاياتلمدةأوليةقدرهاسنتان

فيحينأنبرنامجالمدنالحكيمةفيمايتعلقبالنفايات

سيستمرحتىعام2030.وستتلقىجميعالمدنالتي

تنضمإىلالبرنامجدعماًحتىنهايةالبرنامج.

  التطبيقات السابقة  : برنامجالمدنالحكيمةفيمايتعلق

بالنفاياتهوبرنامجعالميَدَعمحتىاآلنتطبيقأداة

المدنالحكيمةفيمايتعلقبالنفاياتوتحديدالمجاالت

الحيويةالرئيسيةوالتدخالتالالزمةفيسيشيلوسيراليون

وكينيا.ومناألمثلةعىلالتقدمالمحرزمؤخراًفيمجال

إدارةالنفاياتالصلبةالبلديةمايلي:وضعخطةالعمل

لإلدارةالمستدامةللنفاياتللفترة2022-2020وفرص

التمويلالمحتملةلنيروبيالتيمنشأنهاتحسينالحصول

عىلخدماتإدارةالنفاياتالصلبةالبلديةبالنسبةلنحو

1,2مليونشخصمنسكانالمدن؛وتحديدمجاالت

التدخلالرئيسيةفيمومباسا(كينيا)؛وتحديدمسألةتطوير

سياسةمسؤولياتالمنتجينالموسعةكمجاللتدخل

سياساتيفيمايتعلقبالنفاياتالبالستيكيةفيسيشيل.

وخيارمعالجةالنفايات“المركزالمتكاملالستعادة

الموارد“،الذياقترحهموئلاألممالمتحدةعىلالحكومات

المحليةيُستخدمحالياًفيجنوبشرقآسيافي16مدينة

فيباكستانوبنغالديشوسريالنكاوفييتناموكمبوديا،

وقدعززالخيارجْمعالنفاياتواستعادةالموارد.والمنبر

األفريقيللمدنالنظيفةهوالفرعاإلقليميلبرنامجالمدن

الحكيمةفيمايتعلقبالنفايات،ويسعىإىلتحقيقمدن

نظيفةوصحيةفيأفريقيابحلولعام2030.

مسارإعدادمشروعمقترحمنخاللأداةبرنامجالمدن

الحكيمةفيمايتعلقبالنفايات
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واو -2   تخطيط المياه والصرف الصحي واالستثمارات في والبنى التحتية

المياه	والتحضر		:	القضايا	والحلول

ملّخص  : وضع برامج رشيدة وشاملة ويمكن تمويلها 

لالستثمار في مجال المياه والصرف الصحي عىل المدى 

المتوسط لدعم الجهات المحلية التي تقدم خدمات المياه 

والصرف الصحي. ويدعمهذاالنهجتنفيذاالستراتيجيات

اإلنمائيةالقائمةللمدنوالخططاإلنمائيةالشاملة.

وتشملالعناصرالرئيسيةللخدمةالتشخيص،وتحديد

فرصاالستثمار،ومساعدةالمدنعىلتحديدأولويات

االستثمارات،وإعداددراساتالجدوىالمبدئية،وتعزيز

قدراتالحكومةومقدميالخدمات،ودعمهمفيإعداد

المشاريعاالستثماريةوتنفيذها.

التحدياتالتيتواَجه:يفتقرحالياواحدمنكلثالثة

أشخاص،أو2,2بليونشخصحولالعالم،إىلمياه

الشربالمأمونة.ويفتقرأكثرمننصفسكانالعالمأو4,2

بالييننسمةإىلصرفصحيمأمون.واليملكالعديد

منالسلطاتالمحليةوغيرهامنمقدميالخدماتالذين

يركزونعىلإمداداتالمياهمايلزممنأدواتوأطرإدارية

ومواردلالضطالعبهذهالمسؤوليات.كمايلزمتوفيربيانات

أكثرموثوقيةلتوفيرتخطيطمحسنللمياهوالصرفالصحي.

ويكاديكونمنالمستحيلتنفيذمعظمالمبادئالتوجيهية

الخاصةبكوفيد19-فياألحياءالفقيرةوالمستوطنات

العشوائيةحيثيؤدينقصالمياهومرافقالصرف

الصحيإىلجعلالتدخالتالبسيطةفيمجالالصحية

العامة،مثلغسلاأليديبانتظام،أمراًبالغالصعوبة.

ولذلكفإنتوفيرالمياهوالصرفالصحيفياألحياء

الفقيرةوالمستوطناتالعشوائيةأمربالغاألهميةفيالحد

منانتشارالجوائحالصحيةمثلكوفيد19-.

مايمكنأنيقدمهموئلاألممالمتحدة:يقدمموئلاألمم

المتحدةالدعمللحكوماتالمحليةومقدميخدماتالمياه

والصرفالصحيللتصديلهذهالتحدياتمعالتركيزعىل

إصالحالسياساتوالحوكمة،وتطويرالمؤسساتعىلالمدى

الطويل؛وتعزيزالقدراتمنأجلتوفيرتحسيناتطويلة

األجلفيمجالالخدمات.ويُستكملذلكبأنشطةالدعوة

ونشرالمعرفةعىلالصعيدالعالميمنأجلإعطاءاألولوية

للمياهوالصرفالصحيمنخاللمنابرمثلمبادرةاألمم

المتحدةللمياهوالمبادرةالعالميةللمياهالمستعملة.ولدى

موئلاألممالمتحدةثروةمنالخبراتوأفضلالممارسات
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

صفحةموئلاألممالمتحدةالخاصةبالمياهوالصرفالصحيعىلشبكةاإلنترنت

شهادة

’’اليمكنأليكلماتأنتعّبرعنامتنانناللدعمالذيتلقيناهمنقسمالمياه
والصرفالصحيالتابعلموئلاألممالمتحدةفيإنجاحتطويرالتعريفاتمنأجل

شركةالمياهوالصرفالصحي.‘‘

الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، السيد جيمس سانو، اعترافاً بالدعم المقدم إىل رواندا العتماد 
تعريفة جديدة للمياه مصممة بمساعدة موئل األمم المتحدة

طفل	يغتسل	في	كاليانبور،	

وهو	حي	فقير	في	دكا	

عاصمة	بنغالديش	©	

صورة	خاصة	باألمم	

المتحدة/	كيباي	بارك

منأجزاءأخرىمنالعالميمكنوضعهافيسياقحسب

احتياجاتالحكوماتوالمرافقالمحلية.ويضمنتركيز

الموئلعىلماهوفيصالحالفقراءوبرامجالخاصةببناء

القدراتعدمتركأحدوراءالرْكب،وإدراجاالستدامةضْمن

البنىالتحتيةللمياهوالصرفالصحي.ويحققموئلاألمم

المتحدةأيضاًنتائجمنخاللشراكاتهاالستراتيجية،السيما

معمؤسساتالتمويلوالقطاعالخاصلزيادةاالستثمارات

وضمانأنتركزمشاريعالبنىالتحتيةالكبيرةتركيزاًأقوى

عىلالفقراء.ومنخاللتوفيرالتخطيطالمسبقلالستثمار

وتنميةالقدراتللبلدانالشريكة،يكفلموئلاألممالمتحدة

أنتستفيدهذهالمشاريعمنزيادةسرعةالتقييمواإلعداد،

والتركيزبشكلأقوىعىلالفقراء،وزيادةامتالكالمدن

المستفيدةزمامأمورها،واستدامةاالستثماراتمنخالل

التدريبوبناءالقدرات.

ومنالمتوقعأنتؤثرالظروفالمناخيةالمتغّيرةوالظواهر

الجويةاألكثرتطرفاتأثيراسلبياعىلتشغيلوأداءالهياكل

والخدماتالحضرية.ولذلكيدعمالبرنامجمساراًمنخفض

الكربونلتحسينالخدماتاألساسيةالحضرية،استناداً

إىلمشروعالمساراتالحضرية.ويشاركفقراءالحضر

وغيرهممنالفئاتالمهمشة،بمايشملالنساءواألطفال

والشبابوكبارالسنواألشخاصذوياإلعاقةوالمهاجرين،

فيتخطيطالبرامجوتنفيذهاورصدهامنخاللمنابر

ألصحابمصلحةمتعددينعىلالمستوىالمحلي.

  مدة الدعم  : يستمردعمالمياهوالصرفالصحيهذا،

حسبالسياقالمحلي،عادةمنسنةإىلسنتين.

  التطبيقات السابقة  :َدَعمهذاالبرنامجأكثرمن100مدينة

في36بلداًفيأفريقياوآسياوأمريكاالالتينيةومنطقة

البحرالكاريبي.ويدعمالبرنامجمزيجامنالعملفي

مجالالسياساتوالمعاييرمعمبادراتتجريبيةوإرشادية

عىلأرضالواقعمنخاللبرامج“المياهمنأجلالمدن”

اإلقليميةفيآسياوأفريقياوأمريكاالالتينية.

وقدبلغعدداألشخاصالذينيحصلونعىلخدماتالمياه

والصرفالصحينتيجةلتدخالتموئلاألممالمتحدة1,5

مليونشخص.
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جولة	عىل	الدراجات	الهوائية	عبر	خايليتشا،	وهي	بلدة	عشوائية	جزئًيا	في	

كيب	تاون.	©	موئل	األمم	المتحدة	المتحدة		،					2018	

واو -3   التخطيط للتنقل الحضري المستدام

)4( 			في	عام					2010					كان	هناك	بليون	سيارة	في	جميع	أنحاء	العالم	)باستثناء	ذوات	العجلتين(.					وبحلول	عام					2035		،	من	المتوقع	أن	يصل	عدد	السيارات	ذات	الخدمة	الخفيفة	
)السيارات	والمركبات	الرياضية	والشاحنات	الخفيفة	والميني	فان( إىل					1,6					بليون	وبحلول	عام					2050					سيتجاوز	هذا	العدد					2,1			بليون.					وتشهد	بعض	البلدان،	وال	سيما	في	آسيا	

وأفريقيا،	زيادة	هائلة	في	عدد	المركبات	اآللية	ذوات	العجلتين	

ملّخص  : وضع خطط تنقل حضري مستدام مصّممة 

لتلبية احتياجات التنقل لدى الناس والشركات في المدن 

والمناطق المحيطة بها من أجل تحسين نوعية الحياة. وتدمج

هذهالخططجميعوسائلالنقل،وتشملرؤيةطويلةاألجل

واستراتيجياتتنفيذواضحة.وتستحدثهذهالخدمة

مفاهيمومنهجياتجديدةلجمعالبياناتعنالمشيوركوب

الدراجات؛وتقدمالمشورةبشأنالجوانبالمؤسسية

والسياساتيةللنقلغيراآللي؛وتشملتقديمالمساعدة

التقنيةلتصميمالشوارعالتيتلبياحتياجاتالمشاةوراكبي

الدراجاتمنقبيلالشوارعالتيتوجدفيهاممراتللمشاة

وممراتللدراجاتونقاطعبور؛فضالعنتقديمالمشورة

الفنيةبشأنالتنقلالكهربائي،والنقلالسريعبالحافالت،

ومعاييرتصميمالشوارع،وبناءقدراتالمسؤولين.

  التحديات التي تواجَه  :إنالنقلمسؤولعمايقربمنربع

إجماليانبعاثاتثانيأكسيدالكربونالمرتبطةبالطاقة(التي

تتزايدبمعدلأسرعمناالنبعاثاتمنأيقطاعآخر)،مما

يساهمفياالحترارالعالميوكذلكتلوثالهواء(7ماليين

حالةوفاةسنوياً)،واالزدحامالمروري(استنزافاالقتصادات

الوطنيةواقتصاداتالمدن)،وحوادثالمرورعىلالطرق

(1,3مليونحالةوفاةسنوياً).والنموفيهذاالقطاعوالطلب
المتزايدعىلالنقلظاهرةعالميةتمثلتحدياًلمعظمالمدن

فياالقتصاداتالصاعدةوالنامية.وفيحينأنالمشي

وركوبالدراجاتقدتبّينأنهمايتصديانلهذهالتحديات

ويحسنانالصحة،يثّبطسوءالبنىالتحتيةوالسالمةهذه

األشكالمنوسائلالنقل( ).وتشملالمساهماتالمحددة

وطنياًمنجانبمعظمالبلدانفياتفاقباريساتخاذ

إجراءاتبشأنالنقلالمستداممعإشاراتقويةإىلالنقل

العام.وتشكلجائحةكوفيد-19تهديداتجديدة.وبسبب

زيادةخطراإلصابةبالعدوىفيوسائلالنقلالعام،قديفقد

الناسوصانعوالسياساتثقتهمفيوسائلالنقلالعام،

ممايعززالتخطيطالذييركزعىلالسيارات.وهذاسيزيد

منتفاقمحالةالطوارئالمناخيةوسيسببزيادةفيعدم

المساواةوالمساوئللفقراء،الذينقداليكونالعملعنبُعد

أواالنتقالبالسيارةخيارامتاحالهم.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : تتطلبهذه

التحدياتعملياتوسياساتتخطيطمستدامةومتكاملة.

وزيادةالتنقلوالربطفيالمدنيجلبفوائدهائلة

للمجتمعويوفرالوسائلاألساسيةالتييمكنأنتعملبها

المدينةبشكلفعال.ويدعمموئلاألممالمتحدةالمدن

لتضعخططاًللتنقلالحضريالمستدام،لإلعدادألداء

نظامالتنقلفيالمستقبل،استناداإىلالتنبؤبالطلب،

والمشاركة،والتعاونالمتعددالقطاعات.ويضطلع

موئلاألممالمتحدةبدورقويفيتنظيماالجتماعات

معالحكوماتالوطنيةوالمحليةومشغليقطاعالنقل

والمجتمعالمدنيوالمؤسساتالماليةوذويالخبرات

المتعددةالتخصصات،ممايمكّنهمنتوفيرالقدرات

التقنيةبشأنتخطيطالتنقلالحضريالمستدام،وتصميم

الشوارع،والتطويرالموجهنحوالنقل،وتخطيطوإدارةنظم

النقلالعام،وتحسينمعاييرالسالمةعىلالطرقعىل

الصعيدالوطنيوعىلصعيدالمدن.

ومنخاللالمشاريعالسابقة،َدَعمموئلاألممالمتحدةالمدن

فيتصميمالشوارعلتسريعجهودهاالراميةإىلإقامةالبنى

التحتيةللنقلغيراآللي.وقداستحدثموئلاألممالمتحدة

أدواتومواردإرشاديةبشأنهذهالمواضيع،منبينهادليل

’’شوارعللمشيوركوبالدراجات-تصميممنأجلالسالمة،
وإمكانيةالوصول،والراحةفيالمدناألفريقية‘‘.

ويدعمموئلاألممالمتحدةاستيعابالتنقلالكهربائي

المبتكرفيأكثرمن10مدنفيمختلفمناطقالعالم
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معرض	في	شارع	بشأن	

النقل	السريع	بالحافالت	

في	نيروبي	©	موئل	األمم	

المتحدة

منخاللتقديمالمساعدةالتقنيةفيوضعنماذجاألعمال

ومشاريعالبيانالعملي.

ويدعمموئلاألممالمتحدةأيضااالبتكارفيهذاالميدانمن

خاللتيسيرالشركاتالناشئةفيمجالالتنقلوباستخدام

نهجمبتكرةلجمعالبيانات(أيتطبيقMultimerلقياس

مستوياتاإلجهادلدىراكبيالدراجاتمنخاللموجات

المخ)،وتحليالتالنقلغيراآللي،وتخطيطالنقل،وإدارة

النقل.وإضافةإىلذلك،يعملموئلاألممالمتحدةمع

المنظماتغيرالحكوميةالعاملةفيالميدان،مثلمنظمة

“مدينةكيبتاونذاتالشوارعالمفتوحة”،منأجلالتنظيم
المشتركألنشطةإقليميةلتنميةالقدراتتشملاستخدام

أحدثالتكنولوجياوأفضلالممارسات.

وموئلاألممالمتحدةهوأيضاًالوكالةالمؤتمنةعىلرصد

تحقيقالهدف-112منأهدافالتنميةالمستدامة

’’الوصولإىلوسائلالنقلالعام‘‘،ويدعمالحكومات
فيتحسينالجهودالمبذولةفيمجالالتنقلالحضري

المستداموتوسيعنطاقهاوتتبعها.ويشجعموئلاألمم

المتحدةعىلتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة،والخطة

الحضريةالجديدة،وغيرهمامناألطرالعالمية:مثالًمن

خاللالنقلالعامالذييراعيالفوارقبينالجنسين

والشاملللجميع،كمشروع“النقلالعامالمراعيللمرأةفي

القاهرة”الذييجمعالبياناتعنأنماطتنقلالمرأة.

  مدة الدعم  : يمكنأنتستغرقالمساعدةالتقنيةبشأنالنقل

غيراآلليأووضعخطةالتنقلالحضريالمستدامأودليل

تصميمالشوارعسنةأوسنتين،معبذلجهودلبناءالقدرات

عىلمدىعددمناأليام.ويمكنأنتستمرالبرامجاألطول

لتقديمالمشورةفيمجالالسياساتوالمساعدةالتقنية

فيمجالالنقلالعامعىلمدى3إىل5سنوات.

  التطبيقات السابقة  :َدَعمموئلاألممالمتحدةبلداناًفي

شرقأفريقيا(كينيا،أوغندا،إثيوبيا،موزامبيق)؛والشرق

األوسط(مصر)؛وآسيا(إندونيسيا،فييتنام،الهند)؛

وأمريكاالالتينية(كولومبيا،البرازيل)فيتعزيزوسائل

النقلالعامالمستدامةوتحسينتصميمالشوارعمنأجل

المشيوركوبالدراجات.

وعىلوجهالتحديد،وبدعممنمرفقالبيئةالعالمية،

وبالتعاونمعمعهدسياساتالنقلوالتنميةورابطةالتعاون

الدوليفيمجالالنقل،قدمموئلاألممالمتحدةالدعم

لحكوماتإثيوبياوكينياوأوغندافيجهودهاالراميةإىل

إدخالنظمالنقلالسريعللحافالتفيأديسأباباونيروبي

وكمباال.وقدمموئلاألممالمتحدةالدعمإلعدادخطط

تشغيليةوقدمالمشورةبشأنتصميمالبنىالتحتيةلطرق

الحافالتالمتكاملةمعممراتالدراجاتومساراتالمشاة

نة،ودرَّبعدداًمنمسؤوليالمدنوالحكومات المحسَّ

الوطنية،بمافيذلكعنطريقعملياتالتبادلبينمدينة

ومدينة.ومنخاللتدخلمماثل،يعملموئلاألممالمتحدة

حاليامعحكومةمصرإلدخالنظامالنقلالسريعللحافالت

فيالقاهرة.ومنخاللجميعهذهالمبادرات،ركزموئل

األممالمتحدةبشكلخاصعىلاحتياجاتالنساءوالفئات

الضعيفةاألخرىفيمايتعلقبالتنقل.

وقدمموئلاألممالمتحدةالدعمإىلمدنشتىفيإقامة

بنىتحتيةآمنةللمشيوركوبالدراجات.ففيميديين،

عىلسبيلالمثال،دعمموئلاألممالمتحدةإنشاءممر

منفصلللدراجات،ممازادمناستخدامالدراجاتبنسبة

270فيالمائة.ومناألمثلةاألخرىعىلذلك،تشجيع

المشيفيأحدشوارعالمنطقةالفقيرةفينيروبي(شارع

لوثولي) واالستراتيجيةالوطنيةالستراتيجيةالعملالوطني

فيأديسأبابا.

كمادعمموئلاألممالمتحدةبلدةرويروالصغيرةالسريعة

النموفيمنطقةنيروبيالكبرىلوضعخطةتنقلحضري

مستدام،وهومايمثلأحدأوىلهذهالجهودفيالمنطقة

األفريقية.
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صفحةموئلاألممالمتحدةبشأنالتنقلعىلشبكةاإلنترنت

خطةخدمةمرورالحافالتالسريعفينيروبي

مشروعمرفقالبيئةالعالميةللنقلالسريعلشرقأفريقيا–نظرةعامة

شوارعللمشيوركوبالدراجات–تصميممنأجلالسالمةوسهولةالوصولوالراحةفيالمدناألفريقية.

توسيعنطاقالشوارعاآلمنةفيإثيوبيا

خطةالتنّقلالحضريالمستدام

التخطيطوالتصميممنأجلالتنقلالحضريالمستدام-التقريرالعالميعنالمستوطناتالبشريةلعام2013.

شهادة

”ليسهناكشكفيأنمشروعالنقلالمستدام( SUSTRAN) قدبنىكتلةحرجةمن
األنشطةوالزخمتهدفإىلتعزيزثقةالجهاتالمانحةوالمؤسساتالماليةالدولية

لتوفيرالدعمالماليلبناءنُظمتكنولوجياالنقلالسطحيالقابلةللتطبيقلجميع

المدنالثالث.وكانتأهميةالمساعدةالمقدمةمنمشروعالنقلالمستدامهي

بناءالقدرةالمؤسسيةمنأجلإحداثتطوراتفيالنقلالحضريالمستدامفي

هذهالمدنوضمانتعظيمالتصاميمالتجريبيةألنظمةلنظممرورالحافالتالسريع

فيهذهالمدنركوبالحافالتوإظهارالفوائداالجتماعيةواالقتصاديةوالبيئية

لنظمالنقلالحضريالمستدام.“

تم االنتهاء من تقييم خارجي في عام 2018 لـ ’’النقل المستدام لمدن شرق أفريقيا‘‘ 

مشروع النقل المستدام من خالل برنامج األمم المتحدة للبيئة 

”قبل	وبعد“:	مشارِك	يسير	بدراجته	في	الحارة	المؤقتة	المخصصة	للدراجات	في	شارع	ليووم	أثناء	”أسبوع	ُصنع	أماكن	في	كمباال	في	عام	2018	)إىل	
اليسار(/وحارة	الدراجات	المحددة	تحديداً	جيداً	وممر	المشاة	عىل	طول	طريق	ناميريمبي	-	ممر	النقل	غير	اآللي	في	شارع	ليووم	في	عام	2020
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https://unhabitat.org/topic/mobility
https://itdpdotorg.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/02/Nairobi-Ndovu-A104-BRT-Service-Plan.pdf
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واو -4   إنشاء المباني الموفرة للطاقة والموارد

© UN-Habitat	كالوبيي	،	الشارع	إنارة	مجمع

ملّخص  : تقديم المساعدة التقنية والمنهجياتإلنشاء

المبانيذاتالكفاءةفياستخدامالطاقةبمافيذلك

تقديمالمشورةبشأنالتغييراتالمؤسسيةوالسياسات

والمعاييرالمتعلقةبالمبانيالمراعيةللبيئةواإلسكان

الميسورالتكلفةالمنخفضالكربون.ويشملذلكدعم

إدماجكفاءةاستخدامالطاقةوالمواردفيقوانينالبناء

الوطنية؛ودعمتصميموبناءمشاريعبيانعمليتجريبية

للمبانيمنخفضةالكربون؛وتقديمالمشورةالتقنيةبشأن

معاييرالتصميم؛وبناءقدراتالمسؤولينوممارسيالبناء

والرابطةالوطنيةللمهندسينالمعماريينومساحيالكمية؛

وتقديمالخدماتاالستشاريةبشأنانتقالالحكومات

الوطنيةوالمحليةإىلاستخداممصادرالطاقةالمتجددة.

  التحديات التي تواجَه  :تمثلالمبانيعىلالصعيدالعالمي

40فيالمائةمنالطاقةالمستخدمةوهيمسؤولةعن

30فيالمائةمنانبعاثاتغازاتالدفيئة.وسُيبنى75

فيالمائةمنالمبانيالتيستوجدفيأفريقيابحلول

عام2050فيالسنواتالثالثينالمقبلة،ممايؤكد

الحاجةالحاسمةوالملحةإىلتصميمالمبانياإليكولوجية

والمنخفضةالكربون.اآلن.ويُهدرأكثرمن30فيالمائة

منالطاقةفيالبناءبسببسوءالتصميمالذياليأخذ

فياالعتبارالمناخوالبيئةالمحليين.كماأنالمباني

لهاآثاركربونيةكبيرةبسبباستخدامالموادالمستوردة

والموادالكثيفةالكربونمثلالصلبواإلسمنت.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : لدىموئلاألمم

المتحدةتجربةوخبرةمستفيضةفيمجالالطاقة

المنخفضةالكربون،وكفاءةاستخدامالموارد،والتخفيف

منتغّيرالمناخوالتكيفمعه،فضالعنالتخطيط

للخدماتاألساسيةوالبنىالتحتيةالمنخفضةالكربون.

ومنخاللالمساعدةالمتكاملة،يدعمموئلاألممالمتحدة

المبانيالمراعيةلالعتباراتالجنسانيةوالشاملةللجميع

والمنخفضةالكربونوذاتالكفاءةفياستخدامالطاقة

والتيتستخدمموادالبناءالمتاحةمحليا،فضالعندعمه

االبتكارمنخاللتيسيروضعتصميمللبناءالمنخفض

الكربونواعتمادموادبناءجديدةمنالمنتجاتالمعاد

تدويرها.ويستخدمموئلاألممالمتحدةأيضاقدرته

عىلعقداجتماعاتمعالحكوماتالوطنيةوالحكومات

المحليةومرافقالطاقةوالمجتمعالمدنيوالمؤسسات

الماليةلتقديمحلولمتكاملةومكيفةتدعمهاأحدث

التكنولوجياتوالتطورات.وإضافةإىلذلك،يقدمموئل

األممالمتحدةخدمةاستشاريةلوضعاستراتيجيات

محليةللطاقةوخطةعملبشأنالحصولعىلالطاقةالمستدامة

والمناخ.(انظرأيضاًعرضهاء4-).بشأنالسكنالمستدام

والميسورالتكلفةوحاء2-.بشأندعماستراتيجياتالتنمية

الحضريةالمنخفضةاالنبعاثات).

  مدة الدعم  : تبعاًلالحتياجاتالتيتُلّبى،يستمرهذاالدعمعادةما

بينسنةوأربعسنوات.

  التطبيقات السابقة  : يمكنتقديمهذاالدعمعىلالصعيدالعالمي،

وقدقدمموئلاألممالمتحدةالمساعدةالتقنيةلتعميمقوانين

البناءوأنظمةاإلسكانفيروانداوأوغنداوبورونديوكينيا

والكاميرونونيجيرياوتنزانيالتعزيزاعتمادمبادئالبناءالمنخفض

الكربون.كمانّفذبرنامجاإقليميامدتهستسنواتبشأنكفاءة

استخدامالطاقةفيالبناءلشرقأفريقيا.

وقداستحدثموئلاألممالمتحدةويواصلتحديثأدواتلبناء

القدراتومبادئتوجيهيةللمبانيالموفرةللطاقةوالمتسمة

بالكفاءةفياستخدامالموارد.والكتيباتالتيوضعهاموئلاألمم

المتحدةبشأنتصميمالمبانيالمداريةتُستخدملتدريبالعاملين

فيمجالالبناء(المعماريين،ومخططيالمناطقالحضرية،

والمساحين،والمهندسين،وغيرهم).وتستخدمثمانيجامعات

فيشرقأفريقياهذهالوثائقفيمناهجهاالدراسية.

كماعملموئلاألممالمتحدةمععدةبلدياتفيأفريقياعىل

وضعخطةعملهابشأنالحصولعىلالطاقةالمستدامةوالمناخ

منخاللميثاقرؤساءالبلدياتللطاقةوالمناخ.
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صفحةموئلاألممالمتحدةالخاصةبالطاقةعىلشبكةاإلنترنت

موقعمشروعتعزيزكفاءةالطاقةفيالمبانيفيشرقأفريقياعىلشبكةاإلنترنت

مبادئتصميماألحياءالحضريةالمتسمةبكفاءةاستخدامالطاقةوالمواردفيالبلدانالمدارية.دليلللممارسين

البناءالمراعيللبيئة:ميثاقللبناءالمستداموتصميماألحياءوالتنقلالحضريفيالبلدانالمدارية

بيان	عملي	لمساكن	منخفضة	الكربون	والئقة	وبأسعار	معقولة	بُنيت	أثناء	انعقاد	الجمعية	العامة	لموئل	األمم	المتحدة	وزارها	أكثر	من					1000					شخص.					©	

موئل	األمم	المتحدة/كيرستن	ميلهان
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واو -5   تعزيز استدامة وفعالية مرافق المياه من خالل شراكات مشغلي مرافق المياه

أين تحدث شراكات مشغلي مرافق المياه  ؟ 

	352					شراكة	في	قاعدة	البيانات	العالمية	)أيلول/سبتمبر			2019		(

ملّخص  : دْعم مشغلي مرافق المياه والصرف الصحي في 

المستوطنات من جميع األحجام للمساعدة عىل تقديم 

الخدمات التي تُعتبر أساسية للمدن الشاملة للجميع 

واآلمنة والقادرة عىل الصمود. وتستخدمهذهالخدمة

قدرةالتحالفالعالميلشراكاتمشغليمرافقالمياه

بقيادةموئلاألممالمتحدةعىلعقداجتماعاتلحشد

الحكومات(المحليةوالوطنية)،ومجموعاتالمجتمع

المدني،ونقاباتالعمال،والمؤسساتالمالية،والقطاع

الخاصلتعزيزالشراكاتبينمشغليمرافقالمياه.

وتعززمشاريعالمياهوالصرفالصحيقدرةمشغليالمياه

والصرفالصحيلضمانتوافرالمياهوالصرفالصحي

وإدارتهماالمستدامةللجميعمعالتركيزعىلإمكانية

الحصولالشاملعىلالخدمات،وجودةالمياه،وكفاءة

استخدامالمياه،واإلدارةالمتكاملةللمياهوحفظها،وتنمية

القدرات،وإشراكالمجتمعالمحلي.

  التحديات التي تواجَه  :فيجميعأنحاءالعالم،اليحصل

واحدمنكلثالثةأشخاصعىلمياهالشربالمأمونة،وال

يوجدلدىاثنينمنكلخمسةأشخاصمرفقأساسي

لغسلاليدينبالصابونوالماء.وجودةالمياهآخذةفي

االنخفاض،وشحالمياهيؤثراآلنعىل40فيالمائةمن

سكانالعالم.وخدماتالصرفالصحيومعالجةمياه

الصرفالصحيغيركافيةأوالوجودلهاعموماً؛ويعتمد

العديدمنالمرافقعىلمصادرللمياهآخذةفيالتضاؤل.

ويعجزالعديدمنمقدميالخدمات،عنالتصديلهذا

النطاقالمتسعمنالتحدياتاالجتماعيةوالبيئية،التي

تتفاقمبسببإدارةالمياهالحضريةبطريقةعفىعليها

الدهروتتسمبالهدروسوءالحوكمةوضعفاإلدارةوسوء

الُنهجالماليةوالتشغيلية.وقدأدتجائحةكوفيد19-

إىلتفاقمهذهالتحديات،وأبرزتالحاجةالحاسمةإىل

الحصولعىلالمياهالمأمونةللشربوغسلاليدينلدعم

األشخاصاألصحاءواالقتصاداتالصحية.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : يدعمموئلاألمم

المتحدةمشغليمرافقالمياهالعموميةأوالرابطات

التيتمثلمختلفالمناطق،والجهاتالمانحة،والشركاء

اإلنمائيين،ومنظماتالمجتمعالمدني،ونقاباتالعمال،

والمشغلينمنالقطاعالخاص،منأجلالتصديلهذه

التحديات.ومعالحاجةإىلتمويليقدربنحو1,7تريليون

دوالرمندوالراتالوالياتالمتحدةلتحقيقالهدف6-1

والهدف6-2فقطمنأهدافالتنميةالمستدامةبحلول

عام2030،يُعتبربناءالقدراتالمؤسسيةإلدارةهذه

االستثماراتبفعاليةمنأجلالمنفعةالعامةالمستدامةأمراً

بالغاألهمية.وقدطلباألمينالعاملألممالمتحدةكوفي

عنانمنموئلاألممالمتحدةقيادةهذهالمبادرةالعالمية

ألنمعظممرافقالمياهفيالعالمهيخدماتبلديةويرتبط
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المرافق	والجهات	المانحة	

ومؤسسات	المعرفة	

ونقابات	العمال	ومنظمات	

المجتمع	المدني	ومشغلو	

مرافق	المياه	والصرف	

الصحي	هم	جميعاً	شركاء	

في	مؤتمرات	التحالف	

العالمي	لشراكات	مشغلي	

مرافق	المياه

العديدمنهابالحكومةالمحليةوالتنميةالحضرية.ومع

استمرارالعالمفيالتحضربمعدلسريع،فإنالمدنهي

التيتشتدفيهاحدةالعديدمنالتحدياتالمتعلقةبالمياه،

وموئلاألممالمتحدة،بناءعىلخبرتهوتجاربهفيمجال

مشاريعالخدماتاألساسيةالحضرية،فيوضعجيديؤهله

لقيادةالجهودالراميةإىلتعزيزبرامجالعملعىلأساس

النتائج،معقدرتهعىلتنظيملقاءاتكبيرةوالقيامبدور

رئيسيفيحشدالشركاءالرئيسيينفيمجالتوفيرخدمات

المياهوالصرفالصحيوالنظافةالصحية.

وتسهمشراكاتمشغليمرافقالمياهفيتحسينقدرة

مقدميخدماتالمياهوالصرفالصحيوأدائهم،وفي

تحقيقأهدافالتنميةالمستدامةعىلنطاقمحليتدريجي

بمايعودبالنفععىلالجميع،والسيماالفقراء.وتسعىجميع

تلكالشراكاتالتييقومالتحالفالعالميلشراكاتمشغلي

مرافقالمياهبتتبعهاإىلجمعبياناتمصنفة،ويجري

تقديمجميعالمواردوالتدريباتبطريقةتراعيالفوارق

بينالجنسينمعوجودآلياتللرصد.واالنخراطفيهذه

الشراكاتتحتمظلةالتحالفالعالميلشراكاتمشغلي

مرافقالمياهيزيدمنفعاليةالشراكاتحيثأنموئلاألمم

المتحدةقداستحدثأكثرمن60أداة(مثلمجموعةأدوات

تغّيرالمناخمنأجلالجزرالساحليةوالصغيرة) ومجموعة

أدواتالمرافقالمراعيةللبيئةلمعالجةاإلدارةالدائرية،

واإلجراءاتالمناخيةوالبيئيةمنخاللشراكاتمشغلي

مرافقالمياهالتيتدعمكلجانبمنجوانبالشراكة.

وعالوةعىلذلك،فإنجماعاتالممارسةالمرتبطةبهاالتي

ييّسرهاالتحالفالعالميلشراكاتمشغليمرافقالمياه

يوفرالخبرةوالمعارفاإلضافيةاآلنيةالمستمرة.

  مدة الدعم  :بالنسبةللمرافقالتيتسعىإىلالمشاركة

فيشراكاتمشغليمرافقالمياه،اليوجدجدولزمني

محدد،ولكنالحداألدنىللفترةالتييشجعهاموئلاألمم

المتحدةهوسنةواحدة،وقداستمرتعدةشراكات

عىلمدىعقدمنالزمان.وهذايشملالبدءأوعمليات

التبادلاألساسيةبيناألقرانوتسجيلالنتائج.

التطبيقات السابقة  :التحالفالعالميلشراكاتمشغلي

مرافقالمياههوتحالفعالمييضممايقربمن500

عضو،همإىلحدكبيرمرافقالمياهالعامةورابطاتها.وقد

نفذتالشبكةأكثرمن350شراكةبينعامي2009و2019.

وبحلولنهايةعام2019،ساعدتشراكاتمشغليمرافق

المياهالتيتماالضطالعبهافيشبكةالتحالفالعالمي

لشراكاتمشغليمرافقالمياهأكثرمن270مرفقاًمن

مرافقالمياهفي94دولةعىلتحسينقدراتها(تغييرات

تنظيميةإيجابية) ومؤشراتاألداءالرئيسيةلتوفيرخدمات

أفضللمايقدربنحو52مليونشخصعىلمستوىالعالم.

ويوفرالتحالفإرشاداتللشراكاتالناجحة،وقدشارك

فياستحداثأكثرمن60منتجامعرفيامختلفا(دراسات

إفراديةوتقاريروأدواتوتدريب) لمساعدةمشغليمرافق

المياهعىلالتعلمبشكلأفضلمنومعبعضهمالبعض.

ومنذعام2010،شهدتممارسةشراكاتمشغليمرافق

المياهتخصيصأكثرمن330مليوندوالرمندوالرات

الوالياتالمتحدةمنأموالهالتعزيزقدراتمرافقالمياه

والصرفالصحيالمحلية.وقدأدىالعديدمنالشراكات

إىلتحسيناألداءالماليأوتيسيرالحصولعىلالتمويل

االستثماريالالزم،مثالًفيالدراساتاإلفراديةالموثقة

لتلكالشراكاتفيفيجيوبليزوفييتنام.ويتزايد

اعترافالحكوماتبشراكاتمشغليمرافقالمياه،مع

وجودبرامججديدةوأطرتيسيريةلتمكينمرافقالمياه

فيهامنالمساهمةفيأهدافالتنميةالمستدامةمن

خاللالشراكات.وتركزالشراكاتبينالمرافقالعامة

بشكلمتزايدعىلزيادةالخدماتالتيتقدمللفقراء(18

فيالمائةمنشراكاتمشغليمرافقالمياهالمسجلة).
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

التحالفالعالميلشراكاتمشغليمرافقالمياه

شهادة

’’لقدكانالتعلّممنهمكليومتجربةفتحتأعيننا.ونحننطبقماتعلمناهلنكون
األفضل.‘‘

  السيد هوغو رانشاران  .

مساعدمديرالعملياتفيدائرةخدماتالمياهفيبليز(قصةشراكةمشغليخدماتمياه) بين
دائرةخدماتالمياهفيبليز(بليز) ومقاطعةكونتراكوستاووتر(الوالياتالمتحدةاألمريكية)



’’تعلُّمطرقمختلفةللقيامبنفسالشيء.ولديناعىلجانبيالمحيطاألطلسينفس
المهمةوهي:توفيرالمياهللمجتمعالمحلي.إنهاعالقةذاتاتجاهينيتعلمفيها

الطرفان‘‘.

  
السيد ريكاردو فاسكيز كاسترو  ، 

مجلسمدينةسرقسطة،قصةشراكةمشغليمرافقالمياهبينأغواسديزياليو(غواتيماال)
ومشغليمرفقالمياهفيبلديةسرقسطة(إسبانيا)

’’أدركتأنالمنتجالذيأقدمهيضيفإىلنوعيةالحياةآلالفالناس.‘‘

  السيد إيريك رابوم  ،  

مشرفالعملياتفيدائرةخدماتالمياهفيبليز(قصةشراكةمشغليمرافقالمياهبيندائرة
خدماتالمياهفيبليز(بليز) ومقاطعةكونتراكوستاووتر(الوالياتالمتحدةاألمريكية))

منظر	جوي	لبلدة	سان	

بيدروفي	أمبيرغريس	كايي،	

بليز،	من	تصوير	ووليرتز
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ملّخص  :دْعمالحكوماتالمحليةلتعظيمإيراداتهامن

المصادرالخاصة.وتحللأداةالتحليلالسريعلإليرادات

منالمصادرالخاصةكميةتسرباإليراداتوتحلل

الصعوباتالمعروفةلتحديداألسبابالجذريةونقاطبدء

اإلصالح.ومنخاللدعمإداراتاإليراداتالمحليةمن

أجلفهمنقاطالضعففينظمهالإليراداتمنالمصادر

الخاصةواإلبالغعنهابشكلأفضل،تيسراألداةالتدخالت

االستراتيجيةوالفعالةمنحيثالمواردوتساعدعىلبناء

زخماإلصالحداخلالحكوماتالمحلية.

  التحديات التي تُواجَه  : تدعمهذهالخدمةالحكوماتالمحلية

لتتصدىللتحدياتفيمجالالتمويلالبلدي،واإليرادات

منمصادرهاالخاصة؛وشفافيةالحكومة،والمـُساَءلة،

والتصورات،والفساد.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :هذهالخدمةهامة

لجميعالمدنالثانويةوالحكوماتدونالوطنيةوالمحلية

فيالبلدانالنامية.وينشرموئلاألممالمتحدةأداةالتحليل

السريعلإليراداتمنالمصادرالخاصةليكونهناكنظامأكثر

إنصافاوشفافيةبشأناإليراداتمنالمصادرالخاصةيدعم

المواطنينفيفهمالتزاماتهمالضريبية،وبالتاليمواءمة

قراراتهماالقتصاديةوفقالذلك.وتستندأداةالتحليلالسريع

لإليراداتمنالمصادرالخاصةإىلالتجاربالناجحةلموئل

األممالمتحدةفيتحقيقالمستوىاألمثلمناإليرادات

منالمصادرالخاصةفيأفغانستانوهرغيسا(الصومال) 

وكيامبو(كينيا) وحولالعالم.وهكذاُوضعتمنهجيةذلك

التحليلباستخراجالدروسالرئيسيةمنتجاربموئلاألمم

المتحدةنفسهواستكمالهاباستعراضشاملللمؤلفات.

ونظرالسجلموئلاألممالمتحدةوفهمهالدقيقللعمليات

السياسيةالتيينطويعليهاتنفيذاإلصالحالحساس

لإليراداتمنالمصادرالخاصة،فهوفيأفضلوضعيؤهله

الستخدامهذهاألداةالتحليليةعىلنحودقيقوبطريقةفعالة

منحيثالتكلفةلتوفيررؤىاستراتيجيةللحكوماتالمحلية

منأجلتعظيماإليراداتمنالمصادرالخاصة.ويقدمموئل

األممالمتحدةالمساعدةوالدعمالمستمرينفيمايتعلق

بتنفيذالتوصياتالمقدمة؛والشراكةمعموئلاألممالمتحدة

تعنيالشراكةمعحليفطويلاألمدإلحداثتحولفي

النظمالمحليةلإليراداتمنالمصادرالخاصة.

ويمكنقياسمدىنجاحهذهالخدمةمنخاللالمعدلالفردي

لإليراداتمنالمصادرالخاصة؛واإليراداتالسنويةمنالمصادر

الخاصة/الميزانيةالسنويةإلدارةاإليرادات،أواإليراداتالسنوية

منالمصادرالخاصةمنقوائمأكبرخمسةإيرادات/مجموع

اإليراداتالسنويةمنالمصادرالخاصة،والعبءالضريبي

حسبفئةالدخليمكناستخدام(الضريبةالعقارية/اإليرادات

السنويةمنالمصادرالخاصةأومتأخراتالضريبةالعقارية/

اإليراداتالسنويةمنالمصادرالخاصةكمؤشراتبديلة).وهذه

األداةمتاحةحسبالطلب،وسوفتكونمتاحةعىلشبكة

اإلنترنتفيالنصفالثانيمنعام2020.

  مدة الدعم  : يستغرقالتحليلالكامللنظاماإليراداتمنالمصادر

الخاصةلحكومةمحليةمنشهرينإىل6أشهر.ويمكنتقديم

دوراتتدريبيةلدعمالحكوماتالمحليةفيتنفيذعناصرالتحليل

بنفسهافيغضونمهلةقدرهاشهرواحد.

  التطبيقات السابقة  : جرىاستحداثاألداةفيالبدايةفي

مقاطعةكيامبو،كينيافيعام2018.وقدتبّينمنتطبيقها

فيمقاطعةكيسومو،كينيا،فيعام2019أنحكومة

مقاطعةكيسوموكانتتحّصلحوالي18فيالمائةمن

إيراداتهاالمحتملةفيالسنةالمالية2018/2019.وأدت

التحدياتالمتعلقةبالضرائبالعقارية(يشارإليهامحلياًباسم

”المعدالتالعقارية“) إىلخسارةمايقربمن20مليوندوالر
مندوالراتالوالياتالمتحدة،أوضعفالمعدلالسنوي

لإليراداتمنالمصادرالخاصة.

االقتصاد والتمويل زاي - 
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$57,823,308

$47,695,883

$10,127,425

$60,000,000 Other

Rent

Tourism

Liquor License

Building Permits

Advertising

Bus Park

Market Fees

Parking

Health

SBP Gap

Land Rates

OSR Gap

Actual OSR

$40,000,000

$20,000,000

Potential OSR Gap Breakdown
$0

$47,695,883

$11,091,882

$2,075,659

$6,757,446

$19,118,000

عرض	عىل	اإلدارة	العليا	

لمقاطعة	كيسومو	وإدارة	

اإليرادات	في	الربع	الثالث	

من	عام	2019

كانأحداألسبابالجذريةلعدمالقدرةعىلاالستفادةالكاملةمنإيرادات

الضريبةالعقاريةهوعدمامتثالكبارمالكاألراضيالذينساهمواإىلحد

كبيرفيتجميعمتأخراتضريبةعقاريةتساوي10أمثالالمجموعالسنوي

لإليراداتمنالمصادرالخاصةالتيتقومالمقاطعةبتحصيلها.
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$11,932,668
100%

Owed by poorest 90% Owed by richest 10% (excluding top 10 individuals)

Owed by top 10 individuals

75%

50%

25%

0%

$81,039,278

$8,084,517

دين	أسعار	األراضي	المستحق	حسب	فئة	الدخل

فجوة	اإليرادات	حسب	المصدر	مقابل	الجهد	الضريبي	)التكلفة( حسب	المصدر

فرض	الضريبة	حسب	فئة	الدخل

ومنالتحدياتالرئيسيةاألخرىالتيتواجه

حكومةالمقاطعةتخصيصالمواردوالجهد

الضريبيللوصولإىلمصادراإليراداتالتي

تنطويعىلأكبراإلمكانات.وبالنسبةللسنة

المالية2018/2019،أنفقتإدارةاإليرادات

مايقربمن75فيالمائةمنميزانيتها

عىلتحصيلتدفقاتإيراداتيومية“غير

مهيكلة”(رسومالمستخدمين(أساسارسوم
المستخدمين،ورسوموقوفالسيارات،

ورسومالسوق،ورسومموقفالحافالت) 

التيتمثلأقلمن10فيالمائةمنإجمالي

اإليراداتالمحتملة.

وأدتالتحدياتالمتعلقةبتحصيلاإليرادات

منالضرائبالعقارية،وإعطاءاألولوية

لمصادراإليراداتغيرالمهيكلة(رسوم

المستخدم) مقارنًةباإليراداتاألخرىاألكثر

تدرجاً،إىلنظامضريبيعامغيرمنصف/

تنازليتدفعفيهالفئاتذاتالدخل

المنخفضضرائبفيالواقعأكثرمماتدفعه

الفئاتذاتالدخلاألعىل.
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

دعمتعزيزاإليراداتفيمقاطعةكيامبو،كينيا

دليلتمويليمنأجلقادةالمدن

شهادة

’’يبينلناهذاالتحليلأنناكناحتىاآلننقومأساسابكلشيءبطريقةخاطئةفيما
يتعلقباإليراداتمنالمصادرالخاصة‘‘.

السيد جورج أوكونغو، 

عضوحالياًفياللجنةالتنفيذيةللشؤونالماليةوالتخطيطاالقتصادي،كينيا.

’’هذاهوأدقتحليللنظاماإليراداتمنالمصادرالخاصةلديناتلقيناهحتىاآلن
وهودقيقتماماً‘‘.

السيد إيريك أورانجي، 

رئيسالشؤونالماليةالسابقفيمقاطعةكيسومو،كينيا.
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زاي -2   التمويل القائم عىل األراضي من أجل الحكم الرشيد والتنمية الشاملة

ملّخص  :مجموعةمرنةمناألدواتالتييمكنتكييفها

حسبمجموعةمتنوعةمنالسياقاتالمؤسسية

والثقافيةبهدفتعزيزتوافرالمواردللتنميةالمحلية

منخاللاستغاللاألراضي.ويمكنأنتكونلتحسين

الماليةالمحليةوالقدرةعىلتحسينالبنىالتحتيةوتوفير

الخدماتالمحليةفوائداجتماعيةواقتصاديةبعيدةالمدى.

وبالمقارنةمعمصادراإليراداتاألخرىالتيكثيراما

تستخدم،فإنالتمويلالقائمعىلاألراضييؤديعادًةإىل

زيادةتدّرجالنظامالضريبيممايعززاإلنصاف،وتكونله

آثارسلبيةأقلمنالعديدمنأدواتاإليراداتاألخرى،

ويمكنأنيساعدعىلإقامةعالقاتمساءلةمتبادلةبين

جماعاتالمقيمينوالحكومة.

  التحديات التي تواجَه  :تدعمهذهالخدمةالحكوماتالوطنية

والمحلية،والسكانالمتضررين،والشركاءالدوليين

والمحليينللتصديللتحدياتفيتمويلالبلدياتمن

أجلتوفيرالبنىالتحتيةوالخدماتاألساسية،فضالًعن

تعزيزبناءالعقداالجتماعيوالحكمالرشيدللجميع.

  ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  :تشركهذهالخدمة

أدواتونهجالتمويلالمبتكرةالتييعتمدهاالموئل

والقائمةعىلاألراضي،وثروةمنالمعارففيمجموعة

متناميةمنالشراكات،سواءالدوليةأوفيالبلدانوالمدن

الرائدة.وهيتؤديإىلزيادةفيتحصيلاإليراداتمن

خاللآلياتالتمويلالقائمةعىلاألراضي،واإلنفاق

المحليلإليراداتالتييمتحصيلهاعىلتوفيرالبنى

التحتيةاألساسيةوالخدماتاألساسيةللجميع،بمشاركة

السكانالمتضررين،ومنبينهمالفئاتالمهمشة،في

العملية.وهيتتبعنهجاًشامالًفيمايتعلقبحيازةاألراضي

عبرالسلسلةالكاملةمنالحقوقالمتعلقةباألراضيوتتيح

اتباعنهجمبتكرة،مثلالسماحبمشاركةشاغلياألرض

(معاالعترافبحقوقهمفيشْغلاألراضي) بقدرمشاركة
مالكياألرضالتييعيشعليهاالناس.ويمكنلهذاالنهج

أيضاأنيزيداإلدماجاالجتماعي،الذيهومحورتركيز

مشروعحاليمدتهسنتانفيأفغانستانوالصومال.

ويمكنللتمويلالقائمعىلاألراضيأيضاأنيتيحاألموال

للخدماتاألساسيةمثلالصرفالصحيوالكهرباء

للمساهمةفيتهيئةبيئةأنظف.

وهذهالخدمةتدمجمواردالتمويلالتاليةالقائمةعىل

األراضي:

استغاللاألراضي:توفيرالتمويلالقائمعىلاألراضي •
للحكوماتالمحلية،بمافيذلكدليلللقراءوالمدربين

(باللغةاإلنكليزيةولكنيُترجمحالياإىلالفرنسية)

ماهينقطةالبدء؟دليلالتمويلالقائمعىلاألراضي •
فيمجالالحكمالمحلي

تقييماألراضيغيرالمسجلة:دليلسياساتي •

أشرطةفيديوتعليميةبشأنمجموعةمنأدوات •
التمويلالقائمةعىلاألراضيوالتييمكنللسلطات

المحليةمنخاللهااستغاللاألراضيلتوسيعقاعدة

إيراداتها،منأجلتمويلالتنميةالحضريةوتقديم

الخدماتاألساسيةللجميع:منصةالتعلماإللكتروني

التابعةللشبكةالعالميةألدواتاألراضي

مدة الدعم  : يمكنتقديمالتوجيهوالسياسةاألولية

والمشورةالتقنيةفيغضونمهلةقصيرة.ويمكنتوفير

تدريبوتوجيهأكثرتفصيالًفيمجالالتنفيذ،إذاسمحت

األموالبذلك،فيغضونفترةزمنيةمدتهاشهرانمن

البدايةإىلالتنفيذ.أماالمشاريعالملموسةفهيمتعددة

السنواتبطبيعتها.

 التطبيقات السابقة  :قدمموئلاألممالمتحدة(فيشراكة

معجهاتفاعلةمحليةوعالميةأخرى) دوراتتدريبية

فيإيرانومصروالفلبينوكينياوكنداوهايتيوماليزيا

والمملكةالعربيةالسعودية،ونفذمشاريعمعينةفي

الصومالوأفغانستان.

ففيأفغانستان،عىلسبيلالمثال،يدعمموئلاألمم

المتحدة12بلديةمنخاللاستخدامأدواتمبتكرة

لألراضيلمسحوتسجيلجميعالعقاراتداخلحدود

البلديات.وفيعامينفقط،شاركتالمجتمعات

الحضريةفيمسح000670عقارفيثمانيبلديات،

وتمإصدار0002شهادةإشغاللألسرالمعيشيةفي

المستوطناتالعشوائية.واستناداإىلسجلالممتلكات

لتالبلدياتالمستهدفة8مالييندوالر المستكمل،حصَّ

مندوالراتالوالياتالمتحدةفيصورةضريبة”صفائي“

(الضريبةالعقارية/رسمالبلديةالذيتفرضهالبلديات) من
000150عقارفيعامين.
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

االتفاقالجديدبشأناالشتباكفيالدولالهشة

مذكرةاألمينالعاملألممالمتحدةبشأناألراضيوالنزاعات

تركيب	األمتار	األخيرة	التي	تربط	خط	أنابيب	النقل	الجديد	الذي	يبلغ	طوله					23					كيلومتراً	بخزان	هرغيسا،	©	موئل	األمم	المتحدة	في	صوماليالند

وقدمموئلاألممالمتحدةالدعمإىلسلطاتصوماليالند

وبونتالندفيالصومالفيوضعوتنفيذإطارتنظيمي

مناسبلإلدارةالماليةالبلدية،بمافيذلكسياسةمالية

للحكومةالمحلية.وقدأنشأموئلاألممالمتحدة،بالتعاون

معالسلطاتالمحلية،قاعدةبياناتللعقاراتقائمةعىل

نظامالمعلوماتالجغرافيةيجريفيهامسحالبيانات

المتعلقةبمواقعالممتلكاتوقطعاألراضيوفهرستها

وتحديثهابانتظام.وإجماالً،تقوماآلن15مقاطعةفي

صوماليالندوبونتالندبتحصيلمامجموعه3ماليين

دوالرمندوالراتالوالياتالمتحدةسنويامنالضرائب

العقارية،مماأفادالسلطاتالمحليةوالمجتمعاتالمحلية

عىلحدسواءوأدىإىلبناءالطرقوتقديمالخدمات

الصحيةوالتعليميةالمدعومة،ضمنجملةأمورأخرى.
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https://www.pbsbdialogue.org/media/filer_public/07/69/07692de0-3557-494e-918e-18df00e9ef73/the_new_deal.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/sg-guidance-note-on-land-and-conflict-march-2019-1.pdf
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زاي -3   الترتيبات التمويلية المبتكرة وشراكات القطاعين العام والخاص

المبادئ	الرئيسية	إلطار	التمويل

ملّخص  :منالواضحأّننماذجالتمويلالمبتكرةالتيالتشمل

الحكوماتالوطنيةوالمحليةفحسب،بلأيضاالمجتمعات

المحليةوالقطاعالخاص،هينماذجبالغةاألهميةلتحقيق

أهدافالتنميةالمستدامة.كماأنالتمويلعىلنطاق

واسعضروريللتصديلتحدياألحياءالفقيرة،ولكنالموارد

المتاحةمحدودةوغالباًماالتوجدالبيئةالتمكينيةلحشد

التمويلبطرقجديدة.ولهذاالسبب،يقومموئلاألمم

المتحدةبتنفيذودعممجموعةمناألدواتوالخدمات

لتمويلتحسيناألحياءالفقيرة:'1'أدواتالتمويلالمبتكرة

وبرامجالشراكةبينالقطاعينالعاموالخاصلدعمأطر

التمويل،'2'الصناديقالمدارةعىلمستوىالمجتمعات

المحليةوإقامةشراكاتبينالقطاعينالعاموالخاص

واألشخاص،'3'دراساتالسوقلتحديداالبتكاراتوالفرص

المتاحةلالستثمارفيتحسيناألحياءالفقيرةومنعها.

التحديات التي تواجَه  :يعيشبليونشخصفيجميعأنحاء

العالمفيأحياءفقيرة.وعىلالرغممنالتقدمالمحرز

فيتحسيناألحياءالفقيرةومنعها،فإناألعدادالمطلقة

التزالتتزايد.وقداعُترفبحجمالتحديالذيتمثله

األحياءالفقيرةعىلالصعيدالعالميوأُدرجكجزءمنخطة

التنميةالدولية،بمافيذلكالهدف1-11منأهداف

التنميةالمستدامة.ويلزمتمويلعىلنطاقواسعللتصدي

للتحدي،ولكنالمواردالمتاحةمحدودة.وحتىعىل

الرغممنأنحوالي60فيالمائةمنسكانالحضرفي

أفريقيايعيشونفيمستوطناتعشوائية،فإناإلمكانات

االقتصاديةلهذهالسوقغيرالرسميةالكبيرةالتزال

غيرمستغلةوتفتقرالشركاتوالمستثمرونإىلالبيئة

التمكينيةالالزمةإليجادحلولحديثةوابتكاراتميسورة

التكلفةللمناطقالحضريةالعشوائية،األمرالذييتطلب

اهتماماودعماخاصين.

مايمكنأنيقدمهموئلاألممالمتحدة:يستخدمموئلاألمم

المتحدةمزيجامنالنهجالمبتكرةللتصديلهذاالتحدي:

أدواتتمويليةمبتكرةوأطرتمويليةلتحسيناألحياء 1-
الفقيرةومنعها:تساعداستراتيجيةتمويللرفع

مستوىاألحياءالفقيرةعىلتقييمحجمالحاجة،

وتكلفةالتدخالت،وتقترحأطرالتمويلوالتنفيذ.وتُعتبر

استراتيجياتالتمويلالمبتكرةلتحسيناألحياءالفقيرة

عامالأساسيافيضمانالتخصيصاالستراتيجي

لألموالالمتاحةلحشدرأسالمالالبشريوالمالي

منالميزانياتالوطنيةوالقطاعالخاصوالمستثمرين

وشركاءالتمويلوالمجتمعاتالمحليةمنأجلإحداث

أثرعىلنطاقواسع.
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عمليات	إصالح	وصيانة	لنقاط	التزود	بالمياه	التي	يديرها	المجتمع	المحلي	في	متوابا،	كينيا

الصناديقالتيتديرهاالمجتمعاتالمحليةوالشراكات 2-
بينالقطاعينالعاموالخاصواألشخاصلتحسين

األحياءالفقيرةومنعها:فقدثبتأناآللياتالتشاركية

والشراكاتبينالقطاعينالعامواألشخاصتؤديإىل

نتائجمستدامةفيتحسيناألحياءالفقيرة.ويؤدي

موئلاألممالمتحدةدوراًرئيسياًبوصفهعامالًتمكينياً

للشراكاتبينمختلفأصحابالمصلحةمنأجل

إنشاءالصناديقالتيتديرهاالمجتمعاتالمحلية،

والشراكاتبينالقطاعينوالعاموالخاصواألشخاص

منأجلالتمويلالشامل،وللربطبينمؤسساتقطاع

األعمالوالمجتمعاتالمحليةوأصحابالمصلحة

الوطنيينوالدوليين.ويقومموئلاألممالمتحدة،

بالتعاونمعالحكومات،بصياغةواستعراضالسياسات

المتعلقةبالتدخالتالتيتقودهاالمجتمعاتالمحلية

منأجلتحسيناألحياءالفقيرةومنعها.

دراساتالسوقلتحديداالبتكاراتوفرصاالستثمار 3-
فيتحسيناألحياءالفقيرةومنعها:يحددموئلاألمم

المتحدةابتكاراتالقطاعالخاصويضعدراساتسوقية

تحددالفرصونقاطالبدءالستثماراتالقطاعالخاص

والحججالمؤيدةللقيامبمشاريعمنأجلتحسين

األحياءالفقيرةومنعها.ويجريتحليلفرصالشراكات

االستثماريةوتحديدهاحسبالقطاع-اإلسكانوالمياه

والصرفالصحيوإدارةالنفاياتوالنقلوالطاقة

والخدماتالصحيةوالتعليموالبنىالتحتيةاالقتصادية

-وتستندالتوصياتإىلإمكاناتالسوقالقائمةعىل

األدلة.ويمكنللبلدياتوالمستثمرينوالقطاعالخاص

االستفادةمندراساتالسوقلتحديدإمكانياتالحلول

المبتكرةالمنخفضةالتكلفةللتنفيذفيالمستوطنات

العشوائيةواألحياءالفقيرة.

وتدعمهذهالخدمةأيضاالتصديلجائحةكوفيد-19،ألن

موئلاألممالمتحدةيقومبتحليلوتمويلاالستجابات

التيتقودهاالمجتمعاتالمحليةوامكاناتالسوق

لحلولالقطاعالخاصالمبتكرةللوقايةمنالعدوى

بكوفيد19-فيالبيئةالعاليةالمخاطرفياألحياءالفقيرة

والمستوطناتالعشوائية.

  مدة الدعم  :إنموئلاألممالمتحدةمستعدلتوفير

استجاباتعىلالفورلكوفيد19-.ومدةالدعمالمعتادة

ألدواتالتمويلالمبتكرةهينحوستةأشهر(بمافي

ذلكعمليةتشاركيةبالتوازيمعوضعاستراتيجيات

وطنيةأوعىلمستوىالمدن،وتصميمبرامجوسياسات

وطنية)؛وتكونالمدةعادًةبالنسبةللصناديقالتيتديرها

المجتمعاتالمحلية11شهرا(تشملالتوعيةوالتنظيم

المجتمعيين،والتدريبوبناءالقدراتللشركاء،وتخطيط

األحياءوإنشاءالصناديق)؛وبالنسبةلدراساتالسوقتبلغ

مدةالدعمحوالي4أشهر.

  التطبيقات السابقة  :ُطبقتهذهالنهجواسُتخدمالدعمفي

العديدمنالمجتمعاتالمحلية.فقدأقيم40صندوقاً

منصناديقإدارةالمجتمعاتالمحليةفيتسعةبلدانفي

أفريقيا(كينيا،بوركينافاسو،الكاميرون،النيجر،السنغال،
موزامبيق،مالوي،الكونغوالديمقراطية،غانا)؛وفيبلدين

فيآسيا(سريالنكاوأفغانستان).وأجريتدراسات

سوقيةفيكينياوالسنغالونيجيرياوالكاميرون.وحتى

اآلن،تمتطبيقإطارناالتمويليعىلوضعاستراتيجيات

لتحسيناألحياءالفقيرةعىلنطاقالمدينةفيكابو

فيردي،حيثُعممتالمبادئالرئيسيةلإلطارمنأجل

تحديداإلجراءاتذاتاألولويةالمستدامةلتحسيناألحياء

الفقيرةعىلمستوىالمدينة.
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

موقعبرنامجتحسيناألحياءالفقيرةعىلأساستشاركيعىلشبكةاإلنترنت

شهادة

’’لقدعززموئلاألممالمتحدةقدرةالبلدعىلتحسيناألحياءالفقيرة.ومكّنذلك
الحكومةمنإطالقمشاريعفيحواليخمسمدنعىل7001هكتارمنأجل

السكانالبالغعددهم000250نسمة‘‘.

السيدة سيليستين كيتشا كورتيس،

وزيرةاإلسكانوالتنميةالحضرية،جمهوريةالكاميرون

شوارع	مهدت	حديثا	من	أجل	حي	جيمس	تاون،	أكرا	القديمة،	غانا.		©	موئل	األمم	المتحدة/كيرستن	ميلهان
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حاء -1   إدماج المستوطنات البشرية في خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنياً 
والسياسات المناخية الوطنية

ملّخص  : َدْعم الحكومات الوطنية في دمج قضايا 

المستوطنات الحضرية والبشرية في خططها الوطنية 

للتكيف، ومساهماتها المحددة وطنياً، وسياساتها 

المناخية الوطنية.    ودليلخططالتكيفالوطنيةمورد

مجرّبومختبريدمجهذهالمسائلفيمراحلالصياغة

والتنفيذوالقياسواإلبالغوالتحقق.

ودليلالمساهماتالمحددةوطنياًهوأداةجديدةتحدد

نهجاًمتدرجاًومجموعةمنالتوصياتلدعمالحكومات

الوطنيةفيإدماجالقضاياالمتعلقةبالمستوطنات

الحضريةوالمستوطناتالبشريةفيمساهماتهاالمحددة

وطنياً.ويتناولالدليلكالمنالمحتوى(مثلالقطاعات

الحضريةالهامةمثلالنقلواإلسكان) والعملية(مثل

مشاركةالحكوماتالمحليةوأصحابالمصلحةاآلخرين).

ويمكنلواضعيالسياسات،مستفيدين،منالتجارب

الدوليةوأفضلالممارسات،أنيعالجوابشكلكاملالبعد

الحضريلسياساتتغّيرالمناخ،وأنيعززوابنجاحالسياسات

المناخيةالوطنيةمنمنظورالمستوطناتالبشرية.

  التحديات التي تواجَه   : تعالجهذهاألدواتالبعدالحضري

المحددللتحدياتالتيتؤثرعىلالبلدانوالمدنفيما

يتعلقبتغّيرالمناخ:تقييمالمخاطروأوجهالضعف

المناخية،وتخطيطاإلجراءاتالمتعلقةبالمناخللتخفيف

منتغّيرالمناخوالتكيفمعه،وحشدالتمويلالمتعلق

بالمناخ،وتحسينالبيئةالتمكينيةوالحوكمة.وخطط

التكيفالوطنية،فضالًعنالمساهماتالمحددةوطنياً،

هيصكوكااللتزاموالتخطيطالوطنيةالرئيسيةبموجب

اتفاقيةاألممالمتحدةاإلطاريةبشأنتغّيرالمناخ،ويمكن

أنتساعدأدواتموئلاألممالمتحدةالمدنوالبلدان

عىلإدماجقضاياالمستوطناتالبشريةفيهذهالوثائق

الوطنية،وكذلكفيسياساتهاالوطنيةالمتعلقةبالمناخ.

وفيظلجائحةكوفيد19-حالياً،تدعوالمساهمات

المحددةوطنياًإىلدعمالحكوماتلتربطخططهالإلنعاش

بعدكوفيد19-بعملمناخيمعجّل،ممايشيرإىلأن

األزمةالحاليةتتيحفرصةلتوضيحالصلةبينالعملالمناخي

دونالوطنيبعداالنتعاشمنكوفيد19-وتعزيزالمساهمات

المحددةوطنياً.

 ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة  : لدىموئلاألمم

المتحدةتجربةوخبرةواسعتينفيدعمالحكوماتالوطنية

والمحليةفيمعالجةقضاياتغّيرالمناخذاتالصلةبالحضر.

وينفذموئلاألممالمتحدةمشاريعبشأنالمناخالحضريفي

أكثرمن100مدينةفيجميعأنحاءالعالم،وهويواصلتقديم

الدعمللبلدانكيتحصلعىلالتمويلالمتعلقبالمناخمن

اآللياتالماليةالتفاقيةاألممالمتحدةاإلطاريةبشأنتغّير

المناخ.ويقدمموئلاألممالمتحدة،بواسطةكلأداةودليل

مناألدواتواألدلةالتينوقشت،خدماتبناءالقدرات

حسباالحتياجاتوالتعاونالتقنيلدعمتنفيذاتفاقباريس.

ويوفردليلموئلاألممالمتحدة”معالجةقضاياالمستوطنات

الحضريةوالمستوطناتالبشريةفيخططالتكيفالوطنية:

ملحقللمبادئالتوجيهيةالتقنيةالتفاقيةاألممالمتحدةاإلطارية

بشأنتغّيرالمناخبشأنعمليةخطةالتكيفالوطنية”منهجية

قابلةللتكرارإلدماجالمستوطناتالبشريةفيخططالتكيف

الوطنيةالتيتُنفذمنأجلإحداثأثررفيعالمستوى.ويفيد

الدليلفيالمقاماألولصانعيالقرارعىلالصعيدالوطنيالذين

يعملونعىلخططالتكيفالوطنية،سواءداخلوزاراتجهات

االتصالالتابعةلالتفاقيةأوخارجها،فيحينيضيفقيمة

لمجموعةأوسعمنأصحابالمصلحةعىلالصعيدينالوطني

ودونالوطنيالمهتمينأوالذينقديشاركونفيتنفيذخطة

التكيفالوطنية.وأخيراً،يدعممقترحات“االستعداد”فيخطط

التكيفالوطنيةالتييدعمهاالصندوقاألخضرللمناخ.

وقدجاءدليلتعزيزالمساهماتالمحددةوطنياًمنخالل

العملالمناخيفيالوقتالمناسبتماماً.فهذهالخطط

هيالخططالعلياللحكوماتالوطنيةللتصديلتغّيرالمناخ،

ويدعمموئلاألممالمتحدةالحكوماتالوطنية،بمافيذلك

منسقوالمساهماتالمحددةوطنياًفيوزاراتالبيئة،وكذلك

الوزاراتالحكوميةذاتالصلةبالحضروالحكوماتالمحلية،

فيهذاالعمل.ويمكناستخدامالدليلفيثالثمراحل:(أ) 

تغّير المناخ والمدن حاء - 
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Part 02 The Case for Adaptation in Cities and Towns

Figure 5: The NAP-HS system.65

65 Author’s own diagram.
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يبينالرسمالبيانيالواردأدناهالهيكلالعاملكيفيةمعالجةقضاياالمناطقالحضريةوالمستوطناتالبشريةفي

خططالتكيفالوطنيةوأوجهالتآزرمعالعناصرالرئيسية

قبلبدءعمليةاستعراض/تحديثالمساهمةالمحددةوطنياً؛

(ب) أثناءهذهالعملية؛(ج) بعدتقديممساهمةمحددةوطنياً
منأجلاستعراضهاوالتخطيطلتنقيحهامستقبلياً.

ويمكنللبلدانالمهتمةبعملياتأخرىعىلالصعيدالوطني

فيمجالالسياساتالمتعلقةبالمدنوتغّيرالمناخ،حتى

إضافةإىلالمساهماتالمحددةوطنياً،وخطةالتكيف

الوطنية،وخططالتخفيفالمالئمةوطنياً،وماإىلذلك،أن

تحسنالتكيفوالتخفيففينفساإلطاروعىلمستوىأعىل

مقارنةبالخططالتيتتضمنمشاريعمحددة.ولتلبيةهذه

الحاجة،دعمتأداةمعالجةالقضاياالحضريةفيالسياسات

الوطنيةالمتعلقةبتغّيرالمناخومايرتبطبهامندوراتتدريبية

عدداًمنالبلدانبدمجالبعدالحضريفيهذهالسياسات.

  مدة الدعم  :يمكنأنيتراوحالدعمالمقدمللسياسات

المناخيةالوطنيةبينبناءالقدراتإلدخالأداةدعمالقرار

واألمثلةالدوليةذاتالصلةعىلمدىيومواحد،وتقديم

الدعمالمستمرلصياغةالسياساتعىلمدىعدةأشهروربما

سنوات.ويضعموئلاألممالمتحدةمقترحاتبشأناستعداد

الصندوقاألخضرللمناخمنأجلالعديدمنالبلدانالتي

تستخدممعالجةقضاياالمستوطناتالحضريةوالبشريةفي

خططالتكيفالوطنيةمنذعام2019،معاستغراقعملية

وضعالمقترحاتمابينشهرينو5أشهرعادةً.

ويمكناستخدامتعزيزالمساهماتالمحددةوطنياًبدعممن

موئلاألممالمتحدةبالطرقالتالية:‘1’استعراضمكتبي

للمساهمةالمحددةوطنياًالقطريةمعتقديمورقةتوصيات

محددةقطرياًإىلالدولاألعضاء،استناداًإىلتفرّعقرارات

الدليل(انظرالشكلالواردأدناه)؛و’2’تقديمالمساعدةالتقنية

إىلمنسقالمساهمةالمحددةوطنياًبشأنتطبيقالدليلأثناء

عمليةاستعراضالمساهمةالمحددةوطنياً(مكتبالمساعدة

+الدعمالشخصيعىلمدى3إىل6أشهر)؛و(3) تقديمدعم
قائمعىلحلقةعمللفريقالمساهمةالمحددةوطنياًواإلدارات

الحكوميةالوطنيةالقطاعيةالتيتعملعىلمساهماتهافي

المساهمةالمحددةوطنياً(قديستغرقذلكيوًماواحًدالكل

تدريبفيحلقةعملقطاعيةويومواحدمنالتدريبالجماعي).

  التطبيقات السابقة  :معالجةقضاياالمستوطناتالحضرية

والبشريةفيخططالتكيفالوطنيةتنطبقعىلالصعيد

العالمي.وفيالوقتالراهن،وضعموئلاألممالمتحدةأويلتزم

بوضع،مقترحاتبشأناستعدادالصندوقاألخضرللمناخ

باستخدامدليلخطةالتكيفالوطنيةفيمجالالمستوطنات

البشريةمنأجلإثيوبيا،وجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية،

وغينيا،وليبيريا،ومصر،وبوليفيا،ونيجيريا.واستخدمموئل

األممالمتحدةخبرتهللمساعدةفيوضعسياساتوطنيةبشأن

تغّيرالمناخمنأجلبابواغينياالجديدةوسريالنكاوفيجي

ونيبال.انظرسياسةبابواغينياالجديدة.
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الموادالتكميليةللمبادئالتوجيهيةالتقنيةلسياسةالتكيفالوطنيةفيإطاراتفاقيةاألممالمتحدةاإلطاريةبشأنتغّيرالمناخ •
معالجةالقضاياالحضريةفيالسياساتالوطنيةالمتعلقةبتغّيرالمناخ •

تغّيرالمناخوالسياساتالحضريةالوطنيةفيآسياوالمحيطالهادئ–دليلإقليميلتعميمقضيةتغّيرالمناخفياألطر •
السياساتيةوالتشريعيةوالماليةوالمؤسسيةذاتالصلة،وتركزاألدواتوالدراساتاإلفراديةالمرتبطةبهاعىلالسياسات

الحضريةالوطنية،ولكنالعديدمناألدواتوالخبراتتدعمالسياساتالوطنيةالمتعلقةبتغّيرالمناخ،وسياساتالتكيف
الوطنية،والمساهماتالمحددةوطنياً

تعزيزالمساهماتالمحددةوطنياًمنخاللاإلجراءاتالمناخيةالحضرية •

شهادة

”ستساعدناهذهاألداةعىلتفعيلسياسةالتكّيفالوطنيةالخاصةبنافي
المستوطناتالبشرية”.

السيد أسرات ييرغو سيناتو،

مستشارأقدمللتكيفمعتغّيرالمناخ،إثيوبيا

الفرصة الرئيسية ألف:إشراكطائفةمتنوعةمنأصحابالمصلحةالحضريينفيالتخطيطللمساهماتالمحددةوطنياً

في عملية تنقيح المساهمات المحددة وطنياً

الفرصة الرئيسية باء:تحديدسياساتوإجراءاتملموسةإلدماجالمستوطناتالبشريةفي
المساهمةالمحددةوطنياً،منمنطلقحضري

في سياق تنقيح المساهمة المحددة وطنيا
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دعم استراتيجيات التنمية الحضرية المنخفضة االنبعاثات حاء -2 

آثارالمرحلةاألوىل

ملّخص: تقديمالدعمالتقنيالستراتيجياتالتنمية

المنخفضةاالنبعاثات.وهذاالدعميُقدمأساساًمنخالل

المرحلةالثانيةمنمشروعاستراتيجياتالتنميةالحضرية

المنخفضةاالنبعاثات،الذييركزعىلالتنميةالمتكاملة

المنخفضةاالنبعاثاتوالقدرةعىلالصمودفيأكثرمن60

مدينةفيثمانيةبلدان.ويعملالمجلسالدوليللمبادرات

البيئيةالمحليةوموئلاألممالمتحدةمباشرةمعالمدن

لتسريععمليةالتنميةالمنخفضةاالنبعاثات.

والمبادالتبيناألقرانتتيحللمدنأنتتعلممن

التحدياتالتييواجههابعضهاالبعضومننجاحاتهم.

وبالتوازيمعذلك،يوفرالتكاملالرأسيللجهودالمناخية

بينمختلفمستوياتالحكومةفوائدمستدامةعىل

الصعيدينالمحليوالوطني.

التحديات التي تواجَه:يعالجهذاالدعمالتحدياتالتي

تواجههامختلفمستوياتالحكومةفيالتخفيفمن

تغّيرالمناخوالتكيفمعه،واكتظاظحركةالمرور،والتلوث

الحضري،وإدارةالنفايات.ويستهدفالمشروعخفض

االنبعاثاتفيالمدنوالبلدانالمشاركة.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: إنموئلاألمم

المتحدةفيوضعفريديتيحلهأنيربطبينالدعمالتقني

المحليللمدنوبينالسياساتالحكوميةالوطنيةونظم

الحوكمة.فلدىموئلاألممالمتحدةخبرةفيالعملمعجميع

مستوياتالحكوماتفيالجنوبالعالمي،والسيماأقل

البلداننمواً،ويدمجالشواغل“المناخية”منحيثالتنمية.

وتشملعمليةتخطيطاإلجراءاتالمتعلقةبالمناخفي

المدنتعليماتومذكراتبشأنضمانالتشاورمعطائفة

واسعةمنأصحابالمصلحةفيوضعالخطةالمناخية،

والنظرفيالقضاياالجنسانيةفيالعمليةبرمتها.

وفيالمرحلةاألوىلمنمشروعاستراتيجياتالتنمية

الحضريةالمنخفضةاالنبعاثاتالذييقودهالشريك

المنفذ،وهوالمجلسالدوليللمبادراتالبيئيةالمحلية،

أبلغتالحكوماتالمحليةالمشاركةعنانخفاضقدره

79مليونطنفيانبعاثاتثانيأكسيدالكربوننتيجة

لمشاريعالمدينةالتينُفذتخاللفترةالمشروع.
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شهادة

”تشمل	المعالم	البارزة	من	المرحلة	األوىل	من	مشروع	استراتيجيات	التنمية	الحضرية	المنخفضة	
االنبعاثات	زيادة	التركيز	عىل	تغّير	المناخ	عىل	أعىل	مستويات	البلدية،	نتيجة	للتدريب	الخاص	بالمشروع،	

ووضع	السياسات،	وتنفيذ	مشروع	البيان	العملي	للمنازل	المراعية	للبيئة	وأضواء	الشوارع	التي	تعمل	

بالطاقة	الشمسية	في	مجتمع	محلي	في	غروتفيل.	وقد	أصبحت	البلدية	في	اآلونة	األخيرة	ممتثلة	للعهد	

الدولي	لرؤساء	البلدية	بشأن	المناخ	والطاقة،	وتبدأ	في	وضع	برنامج	بشأن	قدرة	المدينة	عىل	الصمود	

من	أجل	زيادة	قدرة	المجتمع	المحلي	عىل	الصمود	في	مواجهة	الفيضانات	وحماية	أراضيه	الرطبة.	“

السيد سيخومبوزو هلونغواني،

المديرالتنفيذي،التنميةاالقتصادية،بلديةكوادوكوزا،جنوبأفريقيا

اآلثار	المخططة	للمرحلة	الثانية	(مستمرة):

مدة الدعم:تتبعصياغةاستراتيجياتالتنميةالمنخفضة

االنبعاثاتمنهجيةتخطيطالعملالمناخيللمدينة

التيتشملجمعالبيانات،ووضعاالستراتيجية،وتحديد

اإلجراءات،وموافقةالمجلس.

ويمكنأنيستغرقهذاعامينإذاجرىبشكلشامل،

وسنةواحدةفينطاقزمنيمضغوط.أماالمشاريعالرائدة

المنفصلةلدعمالحكوماتالوطنيةمنأجلتعزيزإدماج

تغّيرالمناخوالسياسةالحضرية،وإدماجالتحضرفي

السياسةالمناخية،وتعزيزالروابطبينالحكوماتالوطنية

والمحليةفهيتنّفذمنخاللحَزممساعدةتقنيةتستغرق

مابين6أشهرو12شهرا.

التطبيقات السابقة: لقدُطبقهذاعىلنطاقعالمي،

بمافيذلكفيبنغالديشوالبرازيلوكولومبياوالهند

وإندونيسياوجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبيةوجنوب

أفريقياوروانداوالعديدمنالمدناألوروبية.وتشملاآلثار

منالمرحلةاألوىلاالنتهاءمنوضعثمانياستراتيجيات

للتنميةالمنخفضةاالنبعاثات،واإلبالغعن30قائمةمن

قوائمجردانبعاثاتغازاتالدفيئةالمجتمعيةمنالمدن

المشمولةبالمشروع؛وتنفيذأكثرمن60مشروعاًرائداًبشأن

كفاءةاستخدامالطاقة،ومصادرالطاقةالمتجددة،والمباني

المستدامة،و150التزاماًمناخياًمنالحكوماتالمحلية.

أمااآلثارمنالمرحلةالثانية(وهيمستمرةحتىاآلن) 

فهيتشملتدريب269مسؤوالًمنمسؤوليالحكومات

المحليةعىلالتخطيطللعملالمناخيللمدن،وتقديم23

مشروعاًمنمشاريعالبنىالتحتيةالمنخفضةاالنبعاثات

إىلالجهاتالمانحةالدوليةللحصولعىلتمويلمنها

لتلكالمشاريع؛ووضعستقوائمجردمجتمعيةجديدة

لغازاتالدفيئة؛ووضعثمانيةأطرلتقييمالمخاطرالمناخية

وأوجهالضعفإزائها.
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موقعمشروعاستراتيجياتالتنميةالحضريةالمنخفضةالكربونعىلشبكةاإلنترنت

دراساتإفراديةللمشروع

تركيبألواحشمسيةمنخاللأموالمشروععىلمبنىمجتمعيفيبلديةستيفتشويتيالمحلية،جنوبأفريقيا
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Guiding Principles for City Climate Action Planningx

The Guiding Principles for City Climate Action Planning 

reviews typical steps in the city-level climate action planning 

process in light of a proposed set of globally applicable 

principles. These principles, shown below, developed 

through a robust and open multi-stakeholder process, 

support local officials, planners and stakeholders in 

climate action planning1. Such plans aim to help cities to 

reduce greenhouse gas emissions and adopt low emission 

development trajectories, as well as adapt to the impacts 

of climate change and build local climate resilience.

These Guiding Principles are intended to be applied flexibly, 

together with more detailed ‘how to’ manuals, to help 

cities more effectively play their role in reducing greenhouse 

gas emissions and building climate resilience.

ExECuTivE SummARy

Ambitious

Setting goals and 
implementing actions that 
evolve iteratively towards 

an ambitious vision

Inclusive Fair Comprehensive and integrated 

Involving multiple city government 
departments, stakeholders and 
communities (with particular 

attention to marginalized groups), 
in all phases of planning and 

implementation

Seeking solutions that 
equitably address the risks of 
climate change and share the 
costs and bene�ts of action 

across the city

Coherently undertaking adaptation 
and mitigation actions across a range 
of sectors within the city, as well as 

supporting broader regional initiatives 
and the realization of priorities of 
higher levels of government when 

possible and appropriate

Relevant Actionable Evidence-based Transparent and veri�able

Guiding Principles for City Climate Action Planning

City climate action planning should be:
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المبادئ التوجيهية للتخطيط للعمل المناخي في المدن حاء -3 

ملّخص:دعمعملياتالتخطيطللعملالمناخيالمزمعةأو

الجاريةعىلمستوىالمدنبهدفتعزيزتلكالعملياتبحيث

تعكسأفضلالممارساتالدوليةكماهيمجسدةفيثمانية

مبادئتوجيهية.وتتلقىالجهاتالتيتتخذالقراراتعىل

مستوىالمدناستعراضاًيسهلمتابعةعملياتها،معاقتراحات

ملموسةلتحسينهذهالعمليات.والمبادئالتوجيهيةتندرج

فيمجلدين:’1’دعمالمدنالتخاذإجراءاتبشأنالمناخ

(مقدمة)،و(2) مجموعةأدواتتتضمنمؤشرات.

التحديات التي تواجَه:يتطلبالتصديالشامللتغّير

المناخعىلالمستوىالمحليتخطيًطاقويًاإلحداثأثر،

وهذهالخططتمسالقضايااألوسعنطاقاً:وتشملهذه

القضاياالزحفالحضري،واإلدماجاالجتماعي،وأوجه

ضعفسكانالحضر،بمايشملالفئاتالمهمشة،

والحاجةإىلالقضاءعىلاالنعزالوالعملعبراإلدارات

البلدية،والحاجةإىلالتنسيقمعالحكوماتالمحلية

المحيطة،والحكمالمتعددالمستوياتوماإىلذلك.

والتخطيطللعملالمناخييوفرلحكوماتالمدنوشركائها

توجيهاًاستراتيجياًوأفكاراًوأدواتجديدةومجموعةممارسين

لمعالجةتغّيرالمناخمعتحقيقأهدافأخرىطويلةاألجل

مثلالتنميةاالجتماعيةواالقتصاديةوحمايةالبيئة.

مايمكنأنيقدمهموئلاألممالمتحدة:المبادئالتوجيهية

للتخطيطللعملالمناخيفيالمدنهيأداةأساسية

توحدالحكمةالجماعيةلـ45شريكاًمؤيّداً،بمافيذلك

البنكالدولي،وبرنامجاألممالمتحدةللبيئة،ومكتباألمم

المتحدةللحدمنمخاطرالكوارث،ومرفقالبيئةالعالمية،

ومنظمةالمدنوالحكوماتالمحليةالمتحدة،والمجلسالدولي

للمبادراتالبيئيةالمحلية،ومعهدمواردالعالم،ومبادرةالسياسة

المناخية،والجمعيةالدوليةلمخططيالمدنوالمناطق،وغيرها

الكثير.ويمكنتطبيقأداةبناءالقدراتودعماتخاذالقرارهذهفي

تطبيقلمرةواحدةعىلالمدندونأنيتطلبذلكعاماأوأكثرمن

المشاركةالموسعة.ولدىموئلاألممالمتحدةخبرةمستفيضةفي

إثباتالدعمالمقدمللحكوماتالمحليةفيتعزيزعملياتهاللتخطيط

للعملالمناخي،بمافيذلكمنخاللتطبيقهذهالمبادئ

التوجيهيةوالمؤشراتالمرتبطةبها.وتشملالمبادئالتوجيهية

مجلدين:‘1’دعمالمدنالتخاذإجراءاتبشأنالمناخ(مقدمة)،

و’2’مجموعةأدواتتتضمنمؤشرات.والمقدمةمتاحةباللغات
اإلنكليزيةوالفرنسيةواإلسبانيةوالعربية.ومجموعةاألدواتمتاحة

عىلاإلنترنتباللغاتاإلنكليزيةواإلسبانيةوالفرنسية.

والمبادئالتوجيهيةموجهةأساساإىلالجهاتالفاعلةعىل

مستوىالمدن.وهيتوفرنقطةمرجعيةمشتركةللمسؤولين

المحليينوممارسيالتخطيطالمحليين،وكذلكأصحاب

المصلحةالمحلييناآلخرينفيالمدنفيجميعأنحاءالعالم.

وفيالوقتنفسه،تُشجَّعالحكوماتالوطنيةودونالوطنية(مثل

الوالياتواألقاليم) التيتقومبوضعأوتنقيحأطرالسياساتالتي

تحكمتغّيرالمناخوالتنميةالحضريةوعملياتالتخطيطالمحلي

عىلاستخدامالمبادئالتوجيهيةمنأجلتوفيرنهجمتسق

وفعال.وتُحَثالمبادراتوالبرامجالدوليةالتيتدعمالتخطيط

للعملالمناخيفيالمدنعىلاستخدامالمبادئالتوجيهية

واإلشارةإليهافيعملها.وستساعدالمبادئالتوجيهيةالمدينة

عىلتنفيذخطةعملمتكاملةوشاملةبشأنالمناختتسقمع

أهدافاتفاقباريس؛وستدعمتنفيذأبعادتغّيرالمناخفيالخطة

الحضريةالجديدة.
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1 The present document uses an inclusive definition of the ‘city’ that includes actors at the community, town, municipal, and metropolitan levels.

Setting goals and 
implementing actions that 
evolve iteratively towards 

an ambitious vision

Involving multiple city government 
departments, stakeholders and 
communities (with particular 

attention to marginalized groups), 
in all phases of planning and 

implementation

Seeking solutions that 
equitably address the risks of 
climate change and share the 
costs and bene�ts of action 

across the city

Coherently undertaking adaptation 
and mitigation actions across a range 
of sectors within the city, as well as 

supporting broader regional initiatives 
and the realization of priorities of 
higher levels of government when 

possible and appropriate

Delivering local bene�ts 
and supporting local 

development priorities

Proposing cost-effective actions 
that can realistically be 

implemented by the actors 
involved, given local mandates, 

�nances, and capacities

Re�ecting scienti�c knowledge and 
local understanding, and using 

assessments of vulnerability and 
emissions and other empirical 

inputs to inform decision-making

Following an open decision-making 
process, and setting goals that can 

be measured, reported, independent-
ly veri�ed, and evaluated

Relevant Actionable Evidence-based Transparent and veri�able

شهادة

’’لتوجيهاستراتيجيةالمناخلعام2050،حُددتالمبادئالتاليةالتيتعكسوالية
ودورمتروفانكوفروالتحدياتالمناخيةالمحددةفيمنطقتنا.وتستندهذهالمبادئ

إىلمبادئاألممالمتحدة-الموئلللعملالمناخيعىلالمستوىالمحلي،والتي

ُوضعتلتشجيعاتباعنُهجمتسقةوقابلةللمقارنةلوضعخططفعالةللعملالمناخي

منقبلالحكوماتالمحليةواإلقليميةفيجميعأنحاءالعالم‘‘

ورقة مناقشة بشأن المناخ في عام 2050 لمدينة فانكوفر الكبرى، نيسان/أبريل 2018

مدةالدعم:المنهجيةالمفضلةلتطبيقالتعقيباتعىل

المبادئالتوجيهيةواختبارهاوتسجيلهاهيعنطريق

“البعثاتالمصحوبة”التيتستغرقأسبوعاًواحداً.وبعد
انتهاءالبعثة،يجريتنقيحالتقريرالتقييميالنهائيوإعداده

فيغضونأسبوعينتقريبا.

التطبيقاتالسابقة:اسُتخدمتالمبادئالتوجيهيةفي

عملياتالتخطيطلعددمنالمدن،وأجريتتقييمات

للمبادئالتوجيهيةفيسبعمدن(غالسكو(المملكة

المتحدة)،وليمونغروف(الوالياتالمتحدة)،وفيالنكولو

(موزامبيق)،وراغكوت(الهند)،وليغازبيوأنجلس
(الفلبين)،وكوينكا(إكوادور)) حتىاآلن.

وقامتمدن،بدعممنموئلاألممالمتحدةوالشركاء

المؤيدين،بتطبيقالمبادئالتوجيهيةفيمختلفمراحل

عملياتهالتخطيطالسياسات،وكانتلذلكآثارمختلفة.

وقداتجهتغالسكوإىلالمبادئالتوجيهيةألندعاة

العملالمناخيالطموحأرادوااستخدامعمليةاالستعراض

كوسيلةلتشجيعصانعيالسياساتعىلوضعإجراءات

مناخيةأكثرطموحاً.استخدمتهاليمونغروفلتحفيز

التفكيرفيالتخطيطللمناخفيالمستقبل.واستخدمتها

فيالنكولوكجزءمنعمليةتخطيطأوسعنطاقاللقدرةعىل

الصمود؛وأسفراالستعراضعنبعضالتعزيزألداةدعم

القراراألساسية(باء2-،تخطيطإجراءاتقدرةالمدينةعىل

الصمود-CityRAP،انظرالصفحة25) التياستخدمت

كأساسلعمليةالتخطيطللقدرةعىلالصمودفيتلك

المدينة.وقدُطبقتاألداةCityRAPالمعززةويجري

تطبيقهافيعددمنالمدن،والسيمافيأفريقياجنوب

الصحراءالكبرى.وأخيراً،فإناستخداممدينةفانكوفر

الكبرىللمبادئالتوجيهيةلتوجيهمبادرتهابشأنالمناخ

لعام2050(انظرالصورة) قدحدثدونتيسيرمنموئل

األممالمتحدة.

وإضافةإىلذلك،كانتللمبادئالتوجيهيةآثارمؤسسية:

فقدعملموئلاألممالمتحدةوالمجلسالدوليللمبادرات

البيئيةالمحليةمعاًعىلإدماجالمبادئالتوجيهية

ومؤشراتهافيبروتوكوالتاإلبالغالخاصةبمنهاجاإلبالغ

العالميالخاصبهما،وهوCarbonn.كماقامت

مجموعةمنأعضاءهيئةالتدريسومسؤولياالستدامة

منجامعاتفيالوالياتالمتحدةوكندابتكييف

المبادئالتوجيهيةالستخدامهاكأداةلتحسينالقدرةعىل

االستدامةوعدماإلضراربالمناخفيالحرمالجامعيلكل

منهموتعزيزعملياتالتخطيطفيالحرمالجامعي.

111|



دليل خدمات موئل األمم المتحدة 2020

للحصول عىل مزيد من المعلومات

المبادئالتوجيهيةللتخطيطللعملالمناخيفيالمدن

عملية	التخطيط	النموذجية	للعمل	المناخي

 فالمدن ينبغي أن تنظر في التحديات التي تواجهها وقدرتها عىل التصدي لها. وهذا من شأنه أن يرسي األساس ويحدد نطاق خطط العمل
 .المناخي

وضع رؤية عامة للتخفيف من تغّير المناخ والتكيف معه

يحتاج التخطيط للعمل المناخي إىل قيادة قوية للنجاح. وفي كثير من المدن، يعد التأييد القوي من رئيس البلدية والقيادة العليا أمرا أساسيا 
لحفز العمل. 

تأمين االلتزامات السياسية لتحقيق رؤيتها

ينبغي أن تكون لدى المدن استراتيجية منسقة للتفاعل مع الجمهور األوسع نطاقاً. وتتضمن خطة االتصاالت الجيدة عمليات توعية ومشاركة 
أثناء مرحلة التخطيط، وإصدار الخطة، فضالً عن تنفيذ الخطة الالحق

وضع خطة لالتصاالت

يتطلب التخطيط الفعال اتباع نهج واٍف ومتكامل شامل للقطاعات مع عمل الجهات الفاعلة عبر الحدود اإلدارية. وقد تجد بعض المدن أن 
الدعم من الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع الخاص وأصحاب المصلحة غير الحكوميين قد يكون حيوياً

الحصول عىل دعم شامل للقطاعات من أصحاب مصلحة متعددين

تحدد الخطط الفعالة إجراءات شاملة ومتكاملة تشمل قطاعات متعددة من قطاعات التنمية الحضرية وتنطوي عىل إجراءات عىل مستويات 
متعددة مختلفة. وتحدد أولويات اإلجراءات عىل أساس تقييم شفاف متعدد المعايير بالتنسيق مع جهود التخطيط األخرى في المدن وإضفاء 

الطابع المؤسسي عىل جميع العمليات والوظائف البلدية. . 

تحديد اإلجراءات وترتيب أولوياتها

ينبغي أن تتضمن خطط العمل تفاصيل كافية وأن تحدد بوضوح المسؤوليات بحيث تكون قابلة للتنفيذ ويمكن أن تنفذها الوكاالت 
والمنظمات المناسبة لتحقيق األهداف المرجوة. 

وضع خطة للتنفيذ

تحدد قوائم جرد غازات الدفيئة انبعاثات خط األساس، كما تحدد المصادر 
الرئيسية لالنبعاثات وفرص الخفض. ومع امتثال المدن للمتطلبات المحلية، فإنها 

تشجَّع، ضماناً للتوافق الدولي، عىل استخدام منهجية إبالغ دولية تستند اىل 
معايير البروتوكوالت المتعلقة بغازات الدفيئة، مثالً البروتوكول العالمي لقوائم جرد 
غازات الدفيئة عىل نطاق المجتمع المحلي، السيما بالنسبة للمدن التي ترغب في 

االمتثال لميثاق رؤساء البلديات. 

وضع قوائم جرد لغازات الدفيئة عىل نطاق المدينة
تجري المدن تقييمات قابلة للتأثر من أجل تحديد المخاطر/اآلثار الحالية 

والمستقبلية بالنسبة للناس، واألصول المجتمعية، ووظائف المجتمعات المحلية. 
وتتناول تقييمات شاملة للقابلية للتأثر تلك القابلية المادية والبيئية واالقتصادية 

واالجتماعية، وتركز عىل األكثر قابلية للتأثر باآلثار. 

إجراء تقييم للقابلية للتأثر بتغّير المناخ

تجري المدن تحليالً للسيناريوهات لتحديد اتجاهات االنبعاثات المحتملة في 
المستقبل استنادا اىل افتراضات وسيناريوهات مختلفة للنمو االجتماعي- 

االقتصادي، والتخفيف من تغّير المناخ. وتُستخدم نتائج التحليل كأساس لوضع 
األهداف وتحديد اإلجراءات. 

إجراء تحليل للسيناريوهات
يحدد تحليل السيناريوهات مستويات المخاطر استناداً اىل سيناريوهات مختلفة لآلثار 

المناخية، تستنير بها خيارات التكيف مع اآلثار المناخية المحتملة. 

إجراء تحليل للسيناريوهات

تقّيم المدن قدرتها المحلية عىل اتخاذ إجراءات والنظر في كيفية استغالل 
السياسات والخطط واإلجراءات القائمة األخرى من قبيل تلك المتصلة بالطاقة 

والبيئة واإلدارة الحضرية. وقد يشمل ذلك سياسات وبرامج مكملة لجهود 
التخفيف رغم تركيزها عىل قضايا أخرى. 

تقييم القدرة المحلية عىل خفض االنبعاثات
تقّيم المدن قدرتها المحلية عىل التكيف مع تغّير المناخ. ويبدأ التحليل بجرد 

السياسات والبرامج واألصول والقدرات والحكمة المجتمعية القائمة. وقد يشمل ذلك 
سياسات وبرامج مكملة لجهود التخفيف رغم تركيزها عىل قضايا أخرى. 

تقييم القدرة المحلية عىل خفض االنبعاثات

 استناداً إىل تحليل السيناريوهات ونتائج تقييم القدرات، تحدد المدن أهدافها 
القصيرة والمتوسطة والطويلة األجل لخفض االنبعاثات عىل نطاق المدينة، كما 
تؤمن االلتزام السياسي باألهداف. وتُشجَّع المدن عىل الرجوع إىل معيار أهداف 

التخفيف في بروتوكول غازات الدفيئة عند تصميم أهدافها من أجل ضمان 
التوافق الدولي. 

وضع أهداف لخفض انبعاثات غازات الدفيئة
استناداً إىل تحليل السيناريوهات ونتائج تقييم القدرات، تحدد المدن أهدافها القصيرة 

والمتوسطة والطويلة األجل لخفض االنبعاثات عىل نطاق المدينة، كما تؤمن االلتزام 
السياسي باألهداف. وينبغي أن تغطي األهداف بشكل شامل اآلثار المادية والبيئية 

واالقتصادية واالجتماعية لتغّير المناخ. 

تحديد أهداف التكيف

التكّيفالتخفيف
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MODULE C: WHAT CAN WE DO ABOUT IT?
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التخطيط لتغّير المناخ: نهج استراتيجي قائم عىل القيم من أجل المخططين الحضريين حاء -4 

التخطيطلدورةتغّيرالمناخ

وكمايتضح،فإندورةالتخطيطلهذهاألداةتنقسماىل

أربعوحداتتتوافقمعاألسئلةاألربعةالرئيسيةالمتعلقة

بالتخطيطاالستراتيجي:

ماالذييحدث؟

ماهوأكثرمايهم؟

ماذابوسعناأننفعل؟

هلنفعله؟

واإلجابةعىلهذهاألسئلةتتطلبمنالمستخدمينأن

يمروابمجموعةمنالخطواتالفرديةالمقابلة.ويجري

تقسيمكلخطوةمنخطواتالتخطيطالتسعإىل

مهامأكثرتفصيالً،كثيرمنهاتدعمهاألدواتالمقابلة.

وتردأدواتالتخطيطفيوثيقةمصاحبة،”التخطيط

لتغّيرالمناخ:نهجاستراتيجيقائمعىلالقيممنأجل

المخططينالحضريين-مجموعةأدوات“.

ملّخص: أداة لمخططي المدن من أجل فهم تغّير المناخ 

وتقييمه واتخاذ إجراءات بشأنه عىل المستوى المحلي. 

وهي موجهة خصيصاًإىلاحتياجاتالمخططينوالمهنيين

المتحالفينمعهفيالمدنفيالبلدانالمنخفضةالدخل

والمتوسطةالدخلحيثتكونتحدياتالتخطيطلتغّير

المناخعاليةبشكلخاص.وهيتوفرنهجاًيتيحلصانعيالقرار

المحليينوضعخططعملبشأنالمناختعكسالقيمالمحلية.

التحديات التي تواجَه: يتناولهذاالدليلومايرتبطبهمن

أداةوتدريبقضاياتغّيرالمناخفيالمناطقالحضريةمن

المدنالصغيرةوالمستوطناتإىلالمدنالكبيرة.وقد

أظهرتعدةدراساتأنالمخططينالحضريينوغيرهم

منالمهنيينالمعنيينبالبيئةالمبنيةاليدركونبشكل

كافالتحدياتالتيتواجهالمدنأوتسهمبهافيتغّير

المناخ،أوحجمتأثيراألخطارالمتصلةبالمناخعىلالمدن.

كماأنهاغيرمجهزةبشكلجيدالقتراحخياراتفيمجال

السياساتأوتدخالتعىلأرضالواقعفيالمدنيمكن

أنتساعدفيالتخفيفمنتغّيرالمناخأوالتكيفمعه

عىلالمستوىالمحلي.وتتجىلهذهالفجوةفيالقدرات

بشكلخاصفيالبلدانالمنخفضةالدخلوالبلدان

المتوسطةالدخل،وبينالمخططينالذينيعملونفي

المدنالثانويةأوالثالثة.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: التخطيط لتغّير المناخ: نهج 

استراتيجي قائم عىل القيم من أجل المخططين الحضريين 

هوأداةمنهجيةللمدنالثانويةفيالبلدانالناميةاستناداً

إىلالخبرةالتياكتسبهاموئلاألممالمتحدةفيالتخطيط

لتغّيرالمناخعىلمدىعقود.والهيكل،الذييوفرفيهالمجلد

األولإرشاداتتدريجيةبشأنالعمليةالشاملة،ويتضمن

المجلد2،مجموعةأدواتأكثرتفصيالً،يمكنالوصولإليه

ومصممخصيصاًللمخططينالعاملينفيالمدنفيالبلدان

المنخفضةوالمتوسطةالدخلالذينلديهممعرفةأساسية

بتغّيرالمناخوالرغبةفيالتصديله.

وتضيفاألداةأيضاقيمةلجميعأنواعالمخططين(الحدمن

مخاطرالكوارث،والمهندسينالمدنيين،وأخصائييالتنمية

االقتصاديةالمحلية،والخبراءالبيئيين،وغيرهم) عىلجميع

المستويات(مثلالحكومةالمحلية،والمنطقة،والوالية،

والمقاطعة)؛والمهنيينالعاملينفيمجالإدارةاألراضي

الحضريةوالتنميةاالجتماعيةاألوسعنطاقاً(مثلالمهندسين

المدنيين،والمسؤولينالصحيينالمحليين،وموظفيالتنمية

االقتصاديةالمحلية،وغيرهم)؛والممثلينالمنتخبينوالمهنيين

غيرالحكوميينومجموعاتالمجتمعالمدنيوالوكاالتالمانحة

ومنظماتالقطاعالخاصالذينيؤثرونبشكلفرديوجماعي

عىلكيفيةإدارةالمدنلمخاطرتغّيرالمناخوآثارهوأوجهالضعف

إزائه.وتسلمهذهاألداةبأنالفئاتالضعيفةمنالمرجحأن

تتحملمشاقاًغيرمتناسبةفيمايتعلقبآثارتغّيرالمناخ.
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وتشملهذهالفئاتفقراءالحضر،والنساء،والفتيات،

والشباب،وغيرهم،وتأخذاألداةهذهالفئاتفياالعتبار

فيمتغّيراتتحليلالحساسية.وقداسُتحدثتاألداة

منخاللعمليةاستشاريةواسعةالنطاقواستعراض

مناألقرانشملتموئلاألممالمتحدة،وبرنامجاألمم

المتحدةللبيئة،والمعهدالكنديللمخططين،ومعهد

ماساتشوستسللتكنولوجيا،وجامعةتوينتي،ومعهد

دراساتاإلسكانوالتنميةالحضرية،والبنكالدولي،

وجامعةكولومبياالبريطانية،واركاديس،ورابطةالكومنولث

للمخططين،وجامعةأوكالند،ومؤسسةروكفلر،ومؤسسة

ميرسيكور،والمعهدالدوليللتنميةالمستدامة،وجامعة

أروبوبوند.

مدة الدعم:يمكناستخدامهذهاألداةلوضعخططعمل

بشأنتغّيرالمناخعىلمستوىالمدن،وتقييمالقابلية

للتأثربتغّيرالمناخ،والتدريب.ووضعخططالعملعىل

أساستقاريرتقييمالقابليةللتأثرودراساتخطاألساس

للتخفيفيمكنأنيستغرقمنبضعةأشهرإىلأكثرمن

سنة،فيحينأنالتدريبيستمرعادةبضعةأيام.

التطبيقات السابقة: ُطبقتهذهاألداةعىلالصعيدالعالمي

معتركيزفيمنطقةآسياوالمحيطالهادئبمافيذلك

مدنعديدةفيالفلبين(حيثجرىتكييفاألداةفي

المبادئالتوجيهيةللحكومةالوطنية)؛وفيكمبوديا

(سيهانوكفيل؛انظرالفيديو)؛وفيجي(بمافيذلكمدينة
الميوثالثمدنأخرى،مستمر)؛وإندونيسيا(ماكاسار)؛

ونيبال(كاتماندو)؛وبابواغينياالجديدة(بورتموريسبي)؛

وباكستان(إسالمأباد)؛وساموا(آبيا)؛وجزرسليمان

(هونيارا)؛وسريالنكا(نيغومبووباتيكالوا)؛وفانواتو(بورت

مموئلاألممالمتحدةأيضاًالعديدمنالدورات فيال).ونظَّ

التدريبيةلمعلميالتخطيطالحضري(المستوىالجامعي) 

فيمعاهدالتدريبالحكوميةالمحليةفيأفريقياوآسيا.

وقداسُتخدمتهذهاألداةبشكلمكثفلدعمعمل

موئلاألممالمتحدةفيمجالتغّيرالمناخعىلمستوى

المدن.فعىلسبيلالمثال،دمرتفيضاناتعام2014

هونياراودمرتمستوطنةواحدةشديدةالضعف،هي

كواهيل.وقدأعطىهذاالتدميرزخماًإضافياًلتخطيط

التكيف.وبعدانحسارمياهالفيضانات،ساعدموئلاألمم

المتحدةهونياراعىلاالضطالعبتخطيطالعملالمناخي.

واستناداًإىلأداةالتخطيطمنأجلتغّيرالمناخ،ُوضعتقرير

تقييممدىتأثرجزرسليمانبتغّيرالمناخوخطةالقضايا

الحضريةعىلالصمودوالعملالمناخيفيهونيارا،وهما

يشيرانبوضوحإىلهذهاألداة.

ويدعمموئلاألممالمتحدةحالياًفييتنامفيتعزيز

قدراتحكوماتالمدنفيوضعخططعملالمدنبشأن

المناخ.فقدُعقدتحلقةعمللبناءالقدراتبشأنالتكيف

معالمناخلصالحأصحابالمصلحةفيكانثوفي14

أيار/مايو2020،واسُتخدمتأداةالتخطيطمنأجلتغّير
المناخكموادتدريبية.

وقدأدرجتاألداةأيضافيقوائمالقراءةاألكاديمية

(المعهدالملكيللتكنولوجيافيملبورن،أستراليا،وجامعة
كليةلندن،المملكةالمتحدة) وهيأداةرئيسيةلمعهد

اإلسكانوالتنميةالحضرية،هولندادورة”أدواتاإلدارة

الحضريةلتغّيرالمناخ”.والعددالكبيرنسبياًمنالتنزيالت

(42757) يشيرإىلاستيعابالممارسينوالمتعلمين.
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

التخطيطلتغّيرالمناخ:نهجاستراتيجيقائمعىلالقيممنأجلالمخططينالحضريين

التخطيطلتغّيرالمناخ:نهجاستراتيجيقائمعىلالقيممنأجلالمخططينالحضريين

مجموعةأدواتالتخطيطلتغّيرالمناخ:نهجقائمعىلالقيماالستراتيجيةفيسيهانوك-فيديو

حكومةالفلبين:“دليلوحدةالحكمالمحليالمعززةبشأنصياغةخطةالعملالمحليةبشأنتغّيرالمناخ(LCCAP) الكتاب”3

شهادة

”نحنالموقعينأدناهندركأهميةهذهالخطةلمدينةهونيارا،ونؤيدهذاالتقييم
للضعف،ونعلنعنالتزاممستمربعمليةالتخطيطلتغّيرالمناخ‘‘

األونرابل ألفرنس فاتاي، عمدةمدينةهونيارا؛والوزير أندرو مانيبورا،وزيراألراضيواإلسكان
والمسحفيحكومةجزرسليمان؛واألونرابل صامويل مانيتوالي،وزيرالبيئةوتغّيرالمناخوإدارة

الكوارثوالحفظواألرصادالجويةفيجزرسليمان؛أيدواالتخطيطلتغّيرالمناخفيمقدمةتقرير
تقييمتغّيرالمناخفيجزرسليمان.

الفيضانات	في	كونغوتاون،	ليبيريا.	©	موئل	األمم	المتحدة/ويليام	روس
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الضعف في مواجهة تغّير المناخ ومخاطره: دليل للتقييمات المجتمعية وتخطيط اإلجراءات وتنفيذها حاء -5 

مجموعات	من	أفراد	

المجتمع	المحلي	في	فيجي

ملّخص:دعمتقييماتالضعفوخططالعملالقائمةعىل

المجتمعاتالمحلية.وتوفرهذهاألداةمعلوماتبالغة

األهميةلتخطيطالقدرةعىلالصمودوتحديدالمشاريع

التحويلية،ودعمالحدمنالمخاطروالتكيفمعالمناخ.

وتتَّبعالنهجالتشاركيةحيثتُشركالمجتمعاتالمحلية

وتسجلالمعارفالمحلية.وفيسياقالمستوطنات

العشوائيةعىلوجهالخصوص،توفرتقييماتالضعف

المجتمعيةبياناتقّيمة،مصنفةحسبالحاجة،يمكنأن

تدعموضعاستراتيجياتلتحسينالمستوطناتالعشوائية

وجعلهاقادرةعىلالصمود.

التحديات التي تواجَه: تساعدهذهاألداةوتدريباتهاالتي

تقومبهاالحكوماتالوطنيةوالمحلية،وكذلكالمنظمات

المجتمعية،عىلالتغلبعىلالتحدياتالمتعلقة

بالقدرةعىلالصمود،والطابعالعشوائي،وتغّيرالمناخ.

واألداةموضوعةعندالتقاطعبينتحسينالمستوطنات

العشوائيةوقدرةالمجتمعاتالمحليةعىلالصمود.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:هذهأداةأساسية

للعملعىلمستوىالمدنالفرعية،وقدجرىتحديثها

مؤخراً،وتستندإىلأكثرمن10سنواتمنتجربةموئل

األممالمتحدةفيمجالبناءالقدرةعىلالصمودفي

مواجهةتغّيرالمناخعىلمستوىالمدن،فضالًعنتحسين

المستوطناتالعشوائية.وقددعمموئلاألممالمتحدة

وْضعالعديدمنتقييماتالضعفوخططالعملعىل

مستوىالمدينةوالمجتمعالمحليعىلحدسواءمنخالل

عدةمبادرات.وعالوةعىلذلك،لدىموئلاألممالمتحدة

خبرةمستفيضةفيمجالتحديدمالمحالمستوطنات

العشوائيةورفعمستواها.وموئلاألممالمتحدة،بعد

تنفيذههذهالنهجفيالعديدمنالمشاريع،فيوضعفريد

يتيحلهتقديمالدعمالتقنيوالخبرةاللذينمنشأنهما

بناءقدرةفقراءالحضرعىلالتكيفمعتغّيرالمناخباتباع

نهجقائمعىلاإلنسان.

وتُستخدمالتكنولوجياواالبتكارفيعملياتجمعالبيانات.

ويمكناستخدامالطائراتبدونطيارمنأجلالحصول

عىلصورعاليةالجودةمنأجلإعدادالخرائطوالنماذج

الثالثيةاألبعاد.وفيالسياقاتالتييوجدفيهاافتقاراىل

البيانات،يمكنلهذاالنوعمنالحلولأنيساعدعىلإنتاج

خرائطقيمةلألخطاروالمخاطريمكناستخدامهالتوجيه

االستثماراتالمستقبليةوتصميمالمشاريع،وماإىلذلك.

ويجريالتعرفعىلاالحتياجاتالمختلفةمنأفراد

المجتمعالمحلي،وتوفيربياناتومعلوماتمفصلة

ومدفوعةبالناس.وتتبعنُهجشاملةوتشاركيةمنأجل

تمكينالناس.وتحديداالحتياجاتوأوجهالضعف

المتباينةيدعمالتدخالتالمتكاملةالتيتركزعىل

اإلنصاف.وتساعدمعلوماتاألخطاروالمخاطرذات

الصلةالتيتتولدوتوزععىلأصحابالمصلحةعىل

الحدمنالتعرضللمخاطروالتهديدات.وتدعمتقييمات

المخاطروبرامجالعملالمجتمعاتالمحليةفيالتكيف

معتغّيرالمناخ.
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2.1. Overview
This guide focuses on the processes needed to develop Vulnerability and Risk Assessments (VRA) and Action 
Plans (AP) at the community-level with the ultimate goal of promoting actions that increase resilience and 
adaptive capacity. Four phases will be presented to guide the process: (1) Preparing for the Vulnerability 
and Risk Assessment and Action Plan; (2) The Vulnerability and Risk Assessment; (3) The Action Plan; and (4) 
Planning and designing the implementation (Figure 2.1). 
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Figure 2.1. Phase diagram 

Preparation phase

The preparation phase provides a critical foundation for community participation through the community-
based VRA and AP. It includes a series of actions such as collation of secondary data on inputs that are relevant 
for the VRA and AP (e.g., policies, plans, initiatives, rules, regulations, etc.), gathering data on the context 
(e.g., climate-related data, socio-economic data, etc.) and analyzing key stakeholders to engage with the 
community in an effective and culturally-sensitive way.

Vulnerability and Risk Assessment phase

Four stages are identified for the VRA phase:  (1) Planning the assessment; (2) Gathering data; (3) Analyzing 
and interpreting data; and (4) Elaborating the VRA report. Factors such as the variable size and complexity 
of communities, the project´s objectives, available resources, time constraints, scale of the intervention, etc. 
will influence the level of assessment. This guide distinguishes two levels for data collection and analysis: the 
community and the household level. Methods and tools that have been successfully employed in different 
geographic areas have been included. 
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Figure 2.2. Vulnerability and Risk Assessment process flow
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

الضعففيمواجهةتغّيرالمناخومخاطره:دليلللتقييماتالمجتمعيةوتخطيطاإلجراءاتوتنفيذها

رسم	بياني

سير	عملية	تقييم	الضعف	والمخاطر

مدة الدعم:يمكنإجراءتدريباتبشأنكيفيةجمعالبيانات،

وتنفيذعمليةإعدادملفاتالمالمحالمجتمعيةوتقييمات

الضعفوخططالعملكجلسةليومواحدللتعريف

بالمواضيع،والمشاركاتالتيتبنيخبرةقويةبين

الموظفينعىلمدىعدةأشهر.ويتوقفوضعتقييمات

الضعفوخططالعملعىلتوافرالبياناتويمكنأن

يتراوحبينشهروعدةأشهر.

التطبيقات السابقة: وضعموئلاألممالمتحدةالعديدمن

تقييماتالضعفوخططالعملالتيتجمعبينقدرة

المجتمعاتالمحليةعىلالصمودوتحسيناألحياءالفقيرة

فيعدةبلدانفيمنطقةآسياوالمحيطالهادئ،منبينها

جزرسليمان،وفيجي،وجمهوريةالوالديمقراطيةالشعبية،

وميانمار.وهيقابلةلالنطباقعىلجميعالمناطقالتي

توجدفيهاتهديداتمناخية،والمجتمعاتالمحلية

الفقيرة،والمستوطناتالعشوائية.
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القيادة المحلية للعمل المتعلق بتغّير المناخ حاء -6 

ملّخص:التدابيرالعمليةالتييمكنللمدناتخاذهاللتصدي

لتغّيرالمناخ.يتيحتغّيرالمناخللقادةالمحليينفرصة

لوضعمجتمعاتهمالمحليةعىلمساراتنحومدنأكثر

استدامةومالءمةللعيشونابضةبالحياةوصديقةللبيئة.

وتتضحالرسائلالرئيسيةمنأمثلةملهمةللقيادةعىل

المستوىالمحليمستمدةمنمدنفيجميعأنحاءالعالم.

التحدياتالتيتواَجه:تدعمهذهالخدمةالحكومات

المحليةفيالتصديللتحدياتالمتعلقةبالمستوطنات

العشوائية،وعدمكفايةفرصالحصولعىلالخدمات

الحضريةوخدماتالصرفالصحيوإدارةالنفايات،وآثار

تغّيرالمناخ(الفيضانات،والجفاف،وارتفاعمنسوبمياه

البحر،واألعاصير،والعواصف،وماإىلذلك)،والتأهب،

والبيروقراطيةالمفرطة،واالفتقارإىلتمويلمتعلق

بالمناخمخصصمباشرةللمدن.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: لدىموئلاألمم

المتحدةأكثرمنعقدمنالخبرةالمستفيضةفيمساعدة

المدنالثانويةفيالبلدانالناميةفيجميعأنحاءالعالم

عىلاتخاذإجراءاتبشأنالمناخ.ومنثم،يمكنناأن

نستفيدمنمجموعةمناألمثلةالملهمةعىلقيادة

المدينةللمساعدةفيإلهامالقادةالمحليينودعمهمبشكل

ملموس.وينشرموئلاألممالمتحدةهذهالخدمةباستخدام

أداةالقيادةالمحليةللعملالمتعلقبتغّيرالمناخ،وهي

مكتوبةبلغةيسهلاستيعابهامعأمثلةحضرية.والتدريبات

المرتبطةبهاتساعدالقادةالمحليينعىلفهماإلجراءات

التييمكنهماتخاذهالجعلالعملالمناخيحقيقةواقعة.

كماأنموئلاألممالمتحدةناشطسياسياًوفنياًفيالعهد

العالميللُعمدالمعنيينبالمناخوالطاقة،وبالتالييمكنه

مساعدةالقادةالمحليينعىلاالنضمامإىلهذهالشبكة

الهامةمنالُعمدالملتزمينبالعملالمناخي.وتوضحهذه

الخدمةكيفيمكنللعملالمناخيأنيوفرللمدنفرصاً

كثيرة،وتشملهذهالفرصاألخذبمنظورطويلاألجل،

ووضعاستراتيجيةمتكاملة،والوصولإىلالتكنولوجيات

والممارسات،والتجديدالحضري.

مدة الدعم: أفضلطريقةالستخدامهذهاألداةالتمهيدية

هياستخدامهافيإطارحلقةعمللبناءالقدرات

عىلمستوىالمدينةتستغرقعدةأيام.وأحدنماذج

التدريبالفعالةهو:(1) يومأولييُدعىفيهالمسؤولون

المنتخبونالمحليون(ويمكناستخداماألداةالحاليةكأساس

لبناءالقدرات) ،يليه(2) يومانآخرانيمكنفيهماتعريف

المسؤولينالمنتخبينبأدواتومنهجياتتقنيةوفنيةبدرجة

أكبرتركزعىلالتصديلتغّيرالمناخ.

التطبيقات السابقة:هذهالخدمةقابلةللتطبيقعالمياً.واألمثلة

ودراساتالحاالتاإلفراديةالتيُعرضتفيالُمنَتجالمعرفي

مستمدةمن:أفريقيا:كمباال،أوغندا(برنامجالمياهالمستعملة)؛

وبلديةإيثيكويني(ديربان)،جنوبأفريقيا(االستراتيجيةالرئيسية

للتكيفمعتغّيرالمناخ،برنامجحمايةالمناخالبلدي)،موزامبيق

(مبادرةالتعايشمعالفيضانات)؛وآسياوالمحيطالهادئ:
بورتفيال،فانواتو(تقييممدىالضعفعىلنطاقالمدينة)؛

وأوالنباتار،منغوليا(إعادةتجهيزالمباني)؛ومدينةسورسوغون،

الفلبين(التعاونبينالمؤسساتالمحليةوالوطنية)؛وأمريكا

الالتينيةومنطقةالبحرالكاريبي:إسميرالدا،إكوادور(التخطيط

التشاركي)؛وميديلين،كولومبياالعرباتالكابليةالمعلّقة

(التلفريك) للنقلالعام،باستخدامتمويلآليةالتنميةالنظيفة؛
وساوباولو،البرازيل(شراكةمعالقطاعالخاص)؛وأوروبا:روتردام،

هولندا؛وبرشلونة،إسبانيا،وأمريكاالشمالية:أتالنتا،الواليات

المتحدةاألمريكية.

وفيحينالتزمأكثرمن00010منالُعمدبالعملالمناخي

منخاللاالنضمامإىلالعهدالعالميللُعمدالمعنيينبالمناخ

والطاقة،فإنأكبرعددمنهمكانمنالبلدانالمتقدمةالنمو.أما

سكانالمدنمنأقلالبلداننمواًفهميواجهونتحدياتعاجلة

مختلفة.ويتطلبدعمهمكييفهمواوينفذوابشكلأفضلأن

العملالمناخييمثلأولويةويتطلبقيادةمحليةكبيرة.

غيرأنُعمدتينمنمدينتينأصغرفيأقلالبلداننمواً،هما

مورونيفيجزرالقمروناكاالفيموزامبيق،كانامنأوائل

الملتزمينبالعهدالعالميللُعمدالمعنيينبالمناخوالطاقة.

وساعدموئلاألممالمتحدةهذينالقائدينبعيديالنظرعىل

االضطالعبالخطواتالصارمةالعديدةفيإنجازخارطةالطريق

المتعلقةبالتحالفالعالميللُعمدالمعنيينبالمناخوالطاقة

-بدءاًمنتحديداألهداف،ومروراًبتقييماتانبعاثاتغازات

الدفيئةوالضعفاألساسية،إىلوضعخططشاملةللعمل

المناخي.ونتيجةلذلك،كانتهاتانالمدينتانمنبينأوىل

المدنالتيحصلتعىل“شارات”تشيرإىلالتزامهاالتام

بمتطلباتالتحالفالعالمي.وهيعالمةحقيقيةعىلالقيادة

المحليةفيمجالالمناخ.
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القيادةالمحليةفيمجالالعملالمتعلقبتغّيرالمناخ
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 H.7. Developing Local Climate Change Plans 
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وضع خطط محلية بشأن تغّير المناخ حاء -7 

Putting plans into practice: implementing action plans (Section 2.7)

Participatory strategic planning for climate change (Section 2.6)

Identifying local 
contributions to 
climate change 
(Section 2.3)

Local climate 
change impacts 
and exposure 
(Section 2.4)

Assessing 
vulnerable people, 
places and sectors 

(Section 2.5)

Participatory m
onitoring and evaluation 

(Section 2.8)

Gathering and analysing information

Stakeholder consultations (Section 2.2)

وضع	الخطط	المحلية	المتعلقة	بتغّير	المناخ	-	رسم	بياني	انسيابي

ملّخص:إرشاداتلعمليةتخطيطبسيطةتقومعىلفهم

آثارتغّيرالمناخعىلالمدىالطويل،وتحدياتالتنمية

الحضريةواحتياجاتالمواطنين.وهذاالدليل،الذيأُعد

باالشتراكمعالمعهدالدوليللبيئةوالتنمية،يركزهو

والتدريبالمتعلقبهعىلالبلدانالنامية،ويتيحألي

مدينةالبدء،مهماكانتمواردهامحدودة،ومنبين

عناصرأخرى،يصفالدليلأنشطة“تحقيقكسبسريع”

تعالجقضاياالمناخوالقضاياالحضريةفيآنواحد.

التحديات التي تواجَه: تقدمهذهالخدمةالدعمللمخططين

المحليينوالحكوماتالمحليةفيالبلدانالناميةللتصدي

للمخاطرالمتعلقةبتغّيرالمناخ(مثلالفيضانات،

والعواصف،وارتفاعمستوىسطحالبحر،وسكانالمناطق

الحضريةالساحلية،والمعوقاتالمتعلقةبإمداداتالمياه

وغيرهامنالمواردالطبيعيةالهامة،وارتفاعدرجات

الحرارة،وموجاتالحر) وتحدياتالتخفيفمنتغّيرالمناخ

التيتدورحولالحدمنانبعاثاتغازاتالدفيئةمن

االستخداماتالحضرية.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:تستخدمهذهالخدمة

مورداًأساسياً،هووضعخططمحليةلتغّيرالمناخ:دليل

للمدنفيالبلدانالنامية،وللمدنالثانويةفيالبلدان

النامية،يتمحورحولنموذجعمليةتخطيطأساسية.

ويمتلكموئلاألممالمتحدةخبرةمقارنةمستفيضةفي

مناطقمتعددةفيمجالمساعدةالمدنعىلالتصدي

لتغّيرالمناخ،ويجلبتلكالمعرفةالمؤسسةعندمساعدة

المدنعىلتنفيذالدليل.كمايعملموئلاألممالمتحدة

عىلنطاقواسعمعشركاءعالميينووطنيينبشأنأحدث

التقدمفيهذاالمجال.وموئلاألممالمتحدةمعتمد

لدىصندوقالتكيف،ويمكنهبذلكمساعدةالمدنعىل

الحصولعىلالمواردالمناخيةفيالتصديلتغّيرالمناخ.

التطبيقات السابقة:للدليلوالتدريباتأهميةبالنسبة

لجميعالبلدانالنامية.فالدراساتاإلفراديةالموجودة

فيهذاالدليلهيدراساتفي:مابوتو(موزامبيق)،

أوالنباتار(منغوليا)،وكمباال(أوغندا)،ونيغومبو(سري

النكا)،وإسميرالداس(إكوادور)،وبيكالونغان(إندونيسيا)،
وبنغالديش،وكينيا،والمي(فيجي)،وكيبتاونوديربان

(جنوبأفريقيا)،وسرسوغون(الفلبين).وفيالمدنالتي
تطبقفيهاأداةدعمالقرارهذه،يمكنقياساألثرمن

حيث:‘1’عددالسكانالذينتقلاحتماالتتعرضهمآلثار

تغّيرالمناخ،و’2’خفضانبعاثاتغازاتالدفيئةالسنوية.

مدة الدعم:يمكنلموئلاألممالمتحدةأنيقدمهذهاألداة

إىلالمخططينالمحليينفيجلسةتستغرقيوماًواحداً،

أوأنيقدمدعماًخفيفاًمستمراًلعمليةتخطيطمحليةقد

تستغرقمايصلإىلسنةونصفالسنة.
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وضعخططمحليةبشأنتغّيرالمناخ

(CCCI)صحيفةوقائع–صفحةمبادرةالمدنوتغّيرالمناخ

CCCIعىلموقعموئلاألممالمتحدةعىلشبكةاإلنترنت
كتيبمبادرةالمدنوتغّيرالمناخفيآسياوالمحيطالهادئ
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النقل المستدام للمهارات والمعارف إىل الحكومات وأصحاب المصلحة في المناطق الحضرية طاء -1 

ملّخص:مشاريعبناءالقدراتوالتدريبالتييقدمها

موئلاألممالمتحدةلتعزيزقدرةالمؤسساتواألفرادعىل

التدخلبشكلفعال،وتحويلوتحسينأنفسهموالبيئة

التييعملونفيها.ويستغلموئلاألممالمتحدةالشراكات

معمؤسساتالتدريبويُقدمتقييماتلالحتياجات

وأدواتوتدريباتجيدةتجمعبينالحكوماتالمحلية

والوطنيةوالمجتمعالمدنيواألوساطاألكاديميةإليجاد

طرقجديدةللعملوالتأثيربشكلإيجابيعىلقدراتهافي

مجالإدارةالتحدياتالحضريةعىلالمدىالطويل.

التحديات التي تواجَه:يتطلبتنفيذسياساتوخطط

التنميةالحضريةالمستدامةالفعالةمجموعةواسعةمن

القدراتوالمهاراتهي:وضعالمشاريع،وتحديداألولويات

والفرص،وإنشاءاألطرالمؤسسيةالمالئمة،والسياسات

والتشريعاتالداعمة،والحصولعىلالتمويل،واستخدام

التكنولوجياتالمناسبة.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:موئلاألممالمتحدة

هوالوكالةالرائدةفيتحقيقالهدف11منأهدافالتنمية

المستدامةوالخطةالحضريةالجديدة،ويقدمخدماتبناء

القدراتالقائمةعىلالخبرةوالتيتمكّنالدولاألعضاء

والمدنوالحكوماتالمحليةوأصحابالمصلحةفي

المناطقالحضريةمنتنفيذوتحقيقالهدف11والخطة

الحضريةالجديدة.وتُصّممعمليةاختيارأشكالمحددة

منالتدخالتفيمجالبناءالقدراتوفقاًلالحتياجات

والسياقاتالمحددةللمجموعاتالمستهدفة،ويرميذلك

التصميماىلاالستجابةللتحدياتالحضريةوالمتطلبات

المؤسسيةوالتنظيميةالمحددةجيداً.

وخدماتبناءالقدراتوالتدريبهذهتعززقدرةالحكومات

الوطنيةوالمحلية،ومؤسساتهاوكوادرها،وكبارمديريها

وصانعيالقراراتوواضعوالسياساتفيهاوموظفيها

عموماًالمسؤولينعنتخطيطوتصميموإدارةوتنفيذ

سياساتوبرامجومشاريعاإلسكانوالتنميةالحضرية

التيتعالجمجموعةواسعةمنالقضاياوالتخصصات

الحضرية.وتشملالخدماتالتدريبفيالموقعوالدورات

المتخصصة،والحلقاتالدراسيةالمتعلقةبالسياسات،

واجتماعاتأفرقةالخبراء،ودوراتالتدريبالمصممة

خصيصا،وحلقاتالعملالمعنيةبالتعلممناألقران،

وحلقاتالعمللتبادلالمعارف.وتشملأيضابرامج

التعلمعنبعدعىلاإلنترنت،ومختبراتالمدنفي

الموقع،وحلقاتالعملالتعاونيةالموجهةنحوحل

المشاكل،وحلقاتالعملالقائمةعىلالنتائجالمرتبطة

ارتباطاوثيقابمشكلةحقيقيةحددتهاالمؤسسةالمضيفة،

وحلقاتدراسيةعنالعملوالتعلم،والتعاونوتبادل

المعلوماتفيمابينالمدن،والتعاونفيمابينبلدان

الجنوبوبينالشمالوالجنوب،والجوالتالتقنية

والزياراتالميدانيةالمواضيعية،فضالعنالمساعدة

التقنيةأثناءالعمل،واألشكالالمتعددةلنقلالمعارف

واحتيازها.

ويستندهذاالدعمإىلأحدثالتعلموأفضلالممارسات

فيمجالالتنميةالحضريةالمستدامةوتنفيذاألهداف

العالمية.يحشدموئلاألممالمتحدةالجامعات

والمؤسساتالبحثيةوالتدريبيةالشهيرةالستكشاف

سبلجديدةللتصديللتحدياتواالحتياجاتالحضرية

لقادةالمدنوغيرهممنأصحابالمصلحةالمعنيين

للتعجيلبنشرواستخداماألدواتالمعياريةوالمعارف

والبحوثورأسالمالالبشريمنأجلتنفيذالخطة

الحضريةالجديدةوتحقيقالهدف11منأهدافالتنمية

المستدامة.وتشملهذهاألدواتواألساليبالتعاونمع

مراكزالبحوث،ومشاريعالبحوثالمشتركة،والتكنولوجيا

واالبتكارلبناءالقدرات،والتعلماإللكتروني،والدورات

المفتوحةعىلاإلنترنت،وماإىلذلك،ومبادرةالشراكة

بينموئلاألممالمتحدةوالجامعات.وتردأمثلةعىل

أدواتوجهودبناءالقدراتفيجميعأجزاءهذاالدليلفي

إطارمختلفالخدمات.

مدة الدعم  :يمكنتقديمخدماتبناءالقدراتمنخالل

دوراتدراسيةعبراإلنترنت(عدةساعات)،وحلقاتعمل

تدريبية(تستغرقمابينيومينو7أيام)،وبناءبرامج

تدريبمؤسسية(يستغرقمابينسنةواحدةو5سنوات) 

وغيرهامناألنشطةالمصممةخصيصا(تختلفمدتها

حسباالحتياجات).

بناء القدرات طاء - 
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شهادة

’’إنموئلاألممالمتحدة]شراكةموئلاألممالمتحدةمعالجامعات[وسيلةتغيير
األفكاروالخبرات.ولكونناعضًوافيمبادرةالشراكةمعالجامعات،فقدحصلناعىل

فرصةلاللتقاءوالتعاونمعاألكاديميينوالباحثينالعالميينفيإطارمنصةمتعددة

التخصصاتللمدنالمستدامة‘‘.الدكتورةسحرعطية،أستاذةالهندسةالمعمارية

والتصميمالحضري،رئيسةمبادرةالموئل”الشراكةمعالجامعات“لقدوجدناحلقة

العمل]بناءنظممساءلةتشاركيةلسياساتالمدن-حلقةعملنهايةالبرنامج،

2020[رائعة؛وكانمنالجيدجداأننعرفتجاربمدنأخرى.فهناكالكثيرمن

التنوع،ولكنهناكأيضاالكثيرمنالتشابهبينالمشاريع.‘‘

السيد دانيال غاسبار، 

مديركليةالحكمواإلدارةالتابعةلبلديةنيتيروي،البرازيل

مناقشة	بشأن	الشفافية	

والمساءلة	في	تدريب	

المدربين	في	تروخيلو،	بيرو،	

2018

 التطبيقات السابقة  : ظلتخدماتبناءالقدراتالتي

يقدمهاموئلاألممالمتحدةتجرىمنذعقود،وتنطبق

فيجميعالمناطقالجغرافيةالتيتحددفيهاالحكومات

الوطنيةأوالمحليةاحتياجاتبناءالقدراتأوتعبِّرعنها.

وفياآلونةاألخيرة،استحدثتبرامجموئلاألممالمتحدة

مثلالشبكةالعالميةألدواتاألراضيوبرنامجتحسين

األحياءالفقيرةعىلأساستشاركي،ومجموعاتمن

أدواتالتدريبالرقمية.

وكانموئلاألممالمتحدةشريكاًقيادياًفيمؤتمراألطراف

الخامسوالعشرينومركزبناءالقدرات،الذياستضافته

لجنةباريسالمعنيةببناءالقدرات،مماشكَّلسابقةهامة

ألهميةبناءالقدراتفيمكافحةأزمةالمناخ،السيمافي

السياقاتالحضرية.ولالطالععىلمزيدمنالمعلومات،

يرجىاستعراض’’التقريرالموجزالثانيلمركزبناءالقدرات‘‘

الصادرعنلجنةباريسالمعنيةببناءالقدرات.
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مستودعبناءالقدراتعىلاإلنترنت

بارومتراإلسكانعىلاإلنترنت

موادتدريبيةمنإعدادصفحةبناءالقدراتالتابعةلموئلاألممالمتحدةعىلموقعموئلاألممالمتحدةعىلشبكةاإلنترنت

صفحةمبادرةالشراكةمعالجامعاتالتابعةلموئلاألممالمتحدةعىلشبكةاإلنترنت،عىلموقع“مستودعالمحاضراتالحضرية

العالمية”

التابعلموئلاألممالمتحدةعىلشبكةاإلنترنت

عرض	تمرين	جماعي	أثناء	

حلقة	عمل	في	المركز	الدولي	

للتدريب	الحضري	في	

جمهورية	كوريا،	2019
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تعزيز قدرات الحكومات من خالل مراكز التدريب اإلقليمية المتميزة طاء -2 

مشاركون	استمتعوا	

بالتفاعالت	والتجربة	أثناء	

دورات	تدريبية	إقليمية	

نظمها	موئل	األمم	المتحدة	

للتدريب	الحضري	في	عامي	

2018	و2019.

ملّخص:إنشاءمراكزتدريبإقليميةمتميزةلتلبية

االحتياجاتالحيويةمنالقدراتلدىقادةالبلديات

والمدنلالستجابةبفعاليةالحتياجاتالتحضرالملحة.

وباالستفادةمنخبرةدامتحتىاآلنأكثرمن10سنوات

فيبناءالقدراتاإلقليميةفيجميعأنحاءآسياوالمحيط

الهادئ،يوسعموئلاألممالمتحدةخبرتهلتشملالشركاء

فياإلنشاءالمشتركلمعاهدتدريبيةواإلنتاجالمشترك

لدوراتوموادتدريبيةمخصصةومتطورة،معتوفيرفرص

النظيرلهالتبادلاألفكاربينالمدنوتالقحاألفكارمن

خاللشبكةخريجيهالواسعةالنطاق.

التحديات التي تواجَه:يحتاجكثيرونمنصانعيالقرار

وممارسياإلدارةوالتنميةالذينيتحملونمسؤولية

مباشرةعنتخطيطسياساتومشاريعالتنميةالمستدامة

وتصميمهاوتنفيذهاوإدارتهااىلدعمفيمجالالقدرات

لتلبيةاحتياجاتهمالمحددة.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:يستخدمموئلاألمم

المتحدةخبرتهالتيدامتحتىاآلنأكثرمن13عامافي

تيسيرأحدثتعلّمفيالتنميةالحضريةالمستدامةمن

خاللمراكزالتدريبفيآسياوالمحيطالهادئمنأجلهذه

الخدمة،ويمكنهتكرارنموذجالعملهذاويكّيفتصميمه

فيمناطقأخرى.وتجلبالمراكزشبكةمنقادةالمدن

بحيثتوفربذلكمنبراًلتبادلالمعارفوالخبرات،مع

تعزيزشبكةطويلةاألمدمننُهجالخريجينالمبتكرة.وتُدرج

االبتكاراتفيعملياتالتدريبالتييقدمهاموئلاألمم

المتحدةفينماذجالتعلم،وتُختاربعنايةزياراتالموقع

لتوفيرأحدثالمنظوراتللمشاركين،كماهوالحالفي

الزياراتالموقعيةللمدنالذكيةمناخياًفيكورياالجنوبية.

مدة الدعم:يتوقفإنشاءوتفعيلمركزتدريبإقليميمتميز

عىلوجودخططعملمحددةوفرصالتمويل،وشروط

الشراكة.وتستمرمدةدوراتالتدريبعادًةبين5و7أيام

ولكنمنالممكنتصميمهاعىلنحويلبياالحتياجات

المحددةويراعيالمعوقاتالتيينطويعليهااألمر.
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موقعالمركزالدوليللتدريبالحضريعىلشبكةاإلنترنتالتابعلموئلاألممالمتحدةلتطويرالقدرات

موقعتنميةالقدراتالتابعلموئلاألممالمتحدةعىلشبكةاإلنترنت

ويمكناالطالعأدناهعىلمجموعةمختارةمنالدوراتالتدريبيةالتيعقدتفيالمركزالدوليللتدريبالحضريوالتييّسرها

موئلاألممالمتحدة،معمايصاحبهامنموادتعليمية:

نُهجمبتكرةلتقديمخياراتاإلسكانالميسورالتكلفةآلسيا •
دورةتدريبيةقطريةفيمنغوليابشأنأساسياتاإلسكانالميسورالتكلفة •

النقلالمستدامفيالمدناآلسيوية-منأجلعالمأكثراخضراراًوحياةأفضل •
مدنقادرةعىلالصمودفيمواجهةالمناخواالستدامةالبيئيةالحضرية •

شهادة

”لقدوفرتلناالدورةأداةجديدةوتوجيهاتفيإجراءالتحليلوالتقييمبشأن
وضعناالحضريفيمايتعلقبقطاعاإلسكان.ومعالمعرفةالتيُقدمتلنا،نحن

متحمسونللغايةلمواصلةالعملعليهامنأجلزيادةتوطيدهاوتطويرهالوضعها

موضعاالستخدامالجيد”.

السيدة بوي ثي هونغ هيو، 

باحثة،وزارةاإلنشاءات–معهدفييتنامللتخطيطالحضريوالريفي،فييتنام

التطبيقات السابقة: أنشأموئلاألممالمتحدة،منخالل

شراكتهمعحكومةمقاطعةغانغون،جمهوريةكوريا،جهة

تنافسيةلتقديمالتدريبوبناءالقدراتالحضريينفي

منطقةآسياوالمحيطالهادئ،مستفيدافيذلكمن

أوجهالتآزربيناألطراففيالتميزوالتدريبالحضريين.

وقدأدتهذهالمبادرةإىلوجودشبكةخريجينكبيرة

مؤلفةمنكبارصانعيالقراروواضعيالسياساتعىل

نطاقآسيا،وإتاحةإمكانيةوصولالنظيرلهاإىلثروة

منالمعارفوفرصالتعاون.وباستطاعةمراكزالتدريب

اإلقليميةزيادةاستيعاباألدواتالعملية،مثالًفيحالة

مؤشرازدهارالمدن،الذيزادتطبيقهفيفييتنام

وأفغانستانونيبالوبنغالديش،وزيادةالمدىالذييمكن

أنتصلإليهتلكاألدوات.

وقدذكر90فيالمائةفيالمتوسطمنالمشاركينالذين

شملهممسحأندورةالتدريبلّبتتوقعاتهموأشار63

فيالمائةمنالخريجينالذينشملهمالمسحإىلأنالدعم

المقدممنالمركزالدوليللتدريبالحضريسيساعدهم

فيتطبيقالمعارفالتيتعلموهامندورةالتدريبفي

عملهموبرامجهم.
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9–17 أكاديمية المدن وتغّير المناخ )عىل اإلنترنت( طاء -3 

الفريق	الذي	أعد	وحدة	ومجموعة	أدوات	

التعليم	المتعلق	بإدراج	قضية	تغّير	

المناخ	في	التخطيط	الحضري

أفكار	رئيسية	من	حلقة	عمل	البدء

ملخص:وحداتتعليميةلمناهجالجامعاتومؤسسات

التعليمالعاليوالتدريببشأنتغّيرالمناخفيالمناطق

الحضرية.وتقدمهذهالوحداتلمحةعامةبشأننظرية

ومفاهيمتغّيرالمناخبمافيذلكالتخفيفمنتغّير

المناخوالتكيفمعهومخاطرهوالقابليةللتأثربه،وتبين

كيفأنتغّيرالمناخقضيةرئيسيةفيالمناطقالحضرية.

وكلوحدةمنالوحداتالسبعتشملشرائحباوربوينت،

ومذكراتمحاضرات،ومناهج،وقوائمقراءة.

التحديات التي تواجَه: تعالجأكاديميةالمدنوتغّيرالمناخ

التحدياتالتيتواجهالمدنوالبلداتبشأنالتخفيفمنتغّير

المناخوالتكيفمعه،والمياه،والتنقل،والطاقة،واإلسكان.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: عندتطبيقهذه

الوحداتفيسياقاتبناءالقدرات،يمكنلموئلاألمم

المتحدةأنيستفيدمنثروةمنالخبراتالميدانيةمن

المدنفيالبلدانالناميةلبلورةهذاالمحتوىوتحديثه.

ويمكنلموئلاألممالمتحدةأيضاًأنيقدممعلوماتذات

صلةعناألطروشبكاتالمدنالعالميةمثلالعهدالعالمي

للُعمدواألكاديميةمتاحةتماماعىلاالنترنتممايجعلها

فيمتناولالناسفيجميعأنحاءالعالم،وخصوصاخالل

عملياتالبحثعنبُعدالمتعلقةبكوفيد19-.وقائمة

الوحداتعىلاإلنترنتكمايلي:

الوحدة1:نظريةومفاهيمتغّيرالمناخوالمدن •
الوحدة2:ممارسةالتكيفمعتغّيرالمناخالحضري •

والتخفيفمنه

الوحدة3:التخطيطلتغّيرالمناخ •
الوحدة4:تغّيرالمناخوإدارةدورةالمياهفيالمناطق •

الحضرية

الوحدة5:تغّيرالمناخوالطاقةالحضرية •
الوحدة6:تغّيرالمناخوالتنقلالحضري •

الوحدة7:تغّيرالمناخوالمأوىواإلسكان •

مدة الدعم: يمكناستخدامهذهالمواردبحريةعبراإلنترنت

منقبلالحكوماتالمحليةوالمعلمينالجامعيينفي

وقتيختارونه.
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Flooding of buildings near the Ping River in Thailand © Shutterstock.

للحصول عىل مزيد من المعلومات

أكاديميةالمدنوتغّيرالمناخ(عىلاإلنترنت)

باوربوينت(بدونالموادالمصاحبة) عىلصفحةبناءالقدراتالتابعةلموئلاألممالمتحدة
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منصة التعلم اإللكتروني ومجموعة تدابير بناء القدرات لتحسين األحياء الفقيرة  طاء -4 
عىل أساس تشاركي

الدورات الدراسية الواردة عىل المنصة: نهج برنامج PSUP لتحسين األحياء الفقرة  عىل أساس تشاركي

ملخص: يوفر برنامج التعلم اإللكتروني myPSUP  )لتحسين 

األحياء الفقيرة  عىل أساس تشاركي( أساًساللتنمية

المستمرةللقدراتوالدعمالتقنيواالبتكارفيتعبئة

مجموعةمنالممارسينلقيادةالعملفيمجالتحسين

األحياءالفقيرة.ويتألفالبرنامجمن12دورةدراسية

تغطيمنهجيةموئلاألممالمتحدةونهجهفيتحسين

األحياءالفقيرةعىلأساستشاركي،ومستودعللمواد

المرجعية،والفرصالمتاحةللتواصلالشبكي،والتعلممن

األقران،وحلقاتدراسيةعبراإلنترنت.

التحديات التي تواجَه:غالباًمايفتقرأصحابالمصلحة

الوصولإىل إمكانية الحكمإىل عىلجميعمستويات

المواضيع بشأن العالمية والتبادل التعلم منصات

أن ويمكن الفقيرة. األحياء الصلةمثلتحسين ذات

الحكم في والتغييرات المتاح التمويل محدودية تؤدي

إىلخلقثغراتفيالقدراتفيتنفيذإجراءاترفع

ومعالجة بفعالية وتنفيذها الفقيرة األحياء مستوى

المسألة. هذه تقاطع

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:إنمنصةالتعلم

اإللكترونيتوسعفرصبناءالقدراتوتبادلالمعارفعىل

كلمنالمستوىالوطنيواإلقليميوالعالمي،معخفض

التكاليفالمرتبطةعادةبهذهاألنشطة،وذلكبتوفيرمواد

تدريبيةيسهلالوصولإليها.وتشملالمواردالمستضافة

عىلالمنصةدوراتدراسيةعنأساسياتتحسين

األحياءالفقيرةعىلأساستشاركي،ومستودعللمواد

المرجعية،ودراساتإفرادية،فضالعنموادلتدريب

المدربين.ولدىموئلاألممالمتحدة،بوصفهمركزاًللتميز

فيالقضاياالحضرية،خبرةطويلةفيمجالبناءالقدرات

والمعرفةوتقديمالمساعدةالتقنيةللشركاء،مستنداً

فيذلكاىلشبكةشراكاتهالواسعةودورهالمركزيفي

معالجةتحسيناألحياءالفقيرةبطريقةتشاركيةوشاملة.
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

منصةالتعلّماإللكترونيلتحسيناألحياءالفقيرةعىلأساستشاركي

شهادة

’’إنالتعلماإللكترونيفيمنصةmyPSUPهومبادرةجيدةللغايةألنهسيمكننا
منالوصولإىلالموادقبلحلقاتالعملوفيأيوقتأثناءالتنفيذ.وبماأنه

متاحعىلاإلنترنت،سيتمكنجميعأعضاءالفريقالقطريمنالوصولإىل

المحتوياتبسهولة.“

السيد جان كواديو،

المكتبالوطنيللدراساتالتقنيةوالتنمية،كوتديفوار

مدة الدعم:هذاالدعممتاحباستمرار:فموئلاألمم

المتحدةيساعدفيإنشاءمحاوروطنيةأومحليةللمعرفة

متوخياًأنتصبحمراكزللمعرفةواألدوات.وتاُلئممواد

التعلُّماإللكترونيالعالميةالسياقاتالمحليةوالوطنية

ألنهاتُثريهااألمثلةالمحليةوتُترجمإىلاللغاتالمحلية.

ويستغرقإنشاءمحورللمعرفةمايقربمنسنةواحدة.

التطبيقات السابقة:يشكلبناءالقدراتجوهرالدعمالذي

يقومبهموئلاألممالمتحدةللبلدان.وتُكملأداةالتعلم

اإللكترونيهذهعمليةبناءالقدراتالشاملةوالدعمالتقني

لتحسيناألحياءالفقيرة،التيتقدمإىلمختلفأصحاب

المصلحةعىلالصعيدالقطري.وقدأثبتتفعاليتهافي

التصديلكوفيد19-منخاللتيسيرالمعرفةوتوفير

األدواتوالفرصللتبادلفيالبلدانالشريكة.
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03
القسم

برامجنا الرئيسية

تركزالمبادراتالخمسالرئيسيةلموئلاألممالمتحدةعىل

التجديدالحضريالشامل،والمدنالذكيةالتيتركزعىل

الناس،وقدرةفقراءالمناطقالحضريةعىلالصمودفي

مواجهةالمناخ،وتسخيراآلثاراإليجابيةللهجرةالحضرية،

ووضعالمدنوالمستوطناتالبشريةعىلطريقتحقيق

أهدافالتنميةالمستدامةمنخاللالبياناتوالمساعدة

التقنيةوتوليداالستثمار.وهذهالمبادراتتعززخدمات

الموئلالمجرَّبةوالمختبرةالتيتردأمثلةلهافيالقسم

الثالث.وتجلبهذهالبرامجالرئيسيةنهجاً“متكاملة”

وشاملةوتشجعاالبتكارمنأجلالتصديللتحديات

الحضريةالعالميةالكبرىوتسريعالتقدمنحوتحقيق

األهدافالعالمية.

ويدمجكلبرنامجمنهذهالبرامجالرئيسيةمجموعة

متنوعةمنالخدماتواألدواتوالخبرات،ويقومعىل

المساواةوحقوقاإلنسانوالنهجالمراعيةلالعتبارات

الجنسانية.وقدصممتهذهالبرامجالرئيسيةلتحقيقأثر

عىلنطاقواسعوتسريعالمساهماتالحضريةالرئيسية

لتحقيقأهدافالتنميةالمستدامةوتنفيذخطةموئل

األممالمتحدةاالستراتيجيةللفترة2020-2023.وستوفر

البرامجالرئيسيةساحًةلتجريبالصكوكوالنهجالتي

ُوضعتمؤخرًابمافيذلكصندوقتحدياالبتكار؛ومراكز

المواردالتقنيةدوناإلقليمية؛ومنصةالخطةالحضرية

الجديدةوالتعلمعىلاإلنترنت؛وشهادةمدنأهداف

التنميةالمستدامة؛ومرفقاستثمارالمدن)،عاملةعىل

تعزيزاالستثمارالمؤثرنحواالنتعاشاالقتصاديمن

جائحةكوفيد19-وبناءالقدرةعىلالصمودتجاهالجوائح

المستقبلية.والمدنوالبلدانالتيتعطياألولويةلهذه

المواضيعمدعوةإىلأنتصبحجزءاًمنبرنامجرئيسي

واحدأوأكثرعنطريقالكتابةإىلموئلاألممالمتحدة.

©
 Eduardo M

oreno
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3 14 2

البرنامج الرئيسي 1:  أحياء ومجتمعات محلية شاملة للجميع ونابضة بالحياة

ملّخص:يركزالبرنامجالرئيسي1:أحياءومجتمعاتمحلية

شاملةللجميعونابضةبالحياةعىلالتجديدالحضري

للحدمنعدمالمساواةالمكانيةوالفقرمنخاللتحويل

المناطقالمحرومةفيالمدنإىلأحياءمترابطةودينامية

ومتنوعةونابضةبالحياةتحتضنالتنميةللمدينةبأكملها

والمناطقالداخليةالمعنية.وسيشملنهجالتجديدالذي

يعتمدهموئلاألممالمتحدةتركيزاًقوياًعىلحقوقاإلنسان

وزيادةإمكانيةوصولاألشخاصذوياإلعاقةوالمسنين

والشبابواألطفالوالنساء،معفتحمساراتلتحقيق

تحولاجتماعي-اقتصاديأوسعنطاقاً.

التحديات التي تواجَه:في75فيالمائةمنالمدنعىل

الصعيدالعالمي،أصبحعدمالمساواةالمكانيةأعىل

اليوممماكانقبل20عاما.وعىلالصعيدالعالمي،

يعيشبليونشخصفيمستوطناتعشوائيةويعيش

600مليونشخصفيمساكنغيرالئقة.وتشيربيانات

مأخوذةمن220مدينةفي77بلدااىلأنمايقربمن

80فيالمائةمنالسكانالحضرييناليمكنهمالوصول

بسهولةإىلاألماكنالعامةالمفتوحة.وفيأفريقيا

جنوبالصحراءالكبرى،يفتقر86فيالمائةمنالناس

إىلوسائلالنقلالعامعىلمسافةتبعد5كيلومترات

سيراًعىلاألقدام.وغالبيةالمدنوالبلداتلديهامناطق

تتقاطعفيهاوتتداخلأوجهالحرمانالمتعددة،حيث

يكوناالستبعاداالجتماعي-االقتصاديواالستبعاد

المكاني(معارتفاعمستوياتالفقروالبطالةوالجريمة

والجنوحوالتعرضبدرجةأكبرألخطارالبيئةوالهزات) من

متوسطهمافيالمدن.كماأنعدمالمساواةالمكانية

وإهمالالتراثالمبنيومواقعالحقولالبنيةفيالمدن

همامصدرقلقمتزايدليسفقطفيالجنوبالعالمي،بل

أيضافيالشمالالعالمي.

وقدأظهرتأزمةكوفيد19-بوضوحأهميةالتركيزعىلعدم

المساواةالمكانيةداخلالمدن.فأولئكالذينيعيشونفي

مساكنغيرالئقةويعملونفيحالةعشوائيةأكثرعرضة

لخطراإلصابةبكوفيد19-بسببظروفالمعيشةوالعمل

السيئةمععدمكفايةالحصولعىلالغذاءوالماءوالصرف

الصحيوالخدماتاألساسيةاألخرى،فضالعنمحدودية

فرصكسبالرزق.ويمكنأنيساعدالتجديدالحضري

الشاملعىلمعالجةأوجهعدمالمساواةاألساسيةالتي

تجعلأحياءومجتمعاتمعينةعرضةللجوائحوغيرهامن

األزماتالحضرية.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: يشملنهجموئلاألمم

المتحدةإزاءالتجديدالحضريمجموعةمناالستراتيجيات

المختلفةالتييمكنهاإصالحالمناطقالحضريةالمتدهورة

وإعادةتطويرهاوإحياءها،معجعلهذهالمناطقفي

متناولالجميعويمكنهماستخدامها.وهذهاالستراتيجيات

تطلققيمةاألصولالمهملةومواردالمجتمعالمحلي،مع

االستفادةمنإمكاناتهاوتوليداالستثمارعىلالمديين

المتوسطوالطويل.ويمكنلهذهاالستراتيجيات،فيشراكة

معالسلطاتالمحلية،أنتخلقفرصعملومنازلوبنية

تحتية،ممايمهدالطريقنحومدنومجتمعاتمستدامة

وشاملةللجميعوقادرةعىلالصمودفيمواجهةمجموعة

متنوعةمنالهزاتوالضغوط.ويعتمدهذاالبرنامج

الرئيسيعىلأدواتووثائقتوجيهيةومشاريع(قائمة) 

مختلفة،بمافيذلكالعمليةالتشاركيةمثلتحسين

األحياءالفقيرة،أوالتجديدالحضري،أواألماكنالعامة،

وتحديدحلولاإلسكانالتييمكنتطبيقهافياألحياء

المهملة.وسيوفرنهجموحدللتجديدالحضريالشامل

والمستدامنقاطانطالقواضحةلكياناتمنظومةاألمم

المتحدةاألخرى،وسيسهمفيتنسيقالبعدالحضري

داخلاألفرقةالقطريةلألممالمتحدةوآلياتالتنسيق

اإلقليميةكجزءمناستراتيجيةاألممالمتحدةعىلنطاق

المنظومةبشأنالتنميةالحضريةالمستدامة.ويستخدم

موئلاألممالمتحدةخبرتهفيالعملمعالسلطات

المحليةوالهياكلالمجتمعية،ويجلبمنظوراجديدا.

وفيإطارمنظومةاألممالمتحدة،سيجريتعزيزمنظمة

األممالمتحدةللتربيةوالعلموالثقافة(اليونسكو) ومنظمة

العملالدوليةوبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائيوبرنامج

األممالمتحدةللبيئةومنظمةاألممالمتحدةللتنمية

الصناعية(اليونيدو)،والسيماالتعاونمعاليونسكوفي

مجالالتجديدالحضريفيالمناطقالحضريةالتاريخية.

ويهدفالبرنامجالرئيسيإىلتحقيقثالثةأهدافطموحة

ستحد250مدينةمنعدم بحلولعام2030:(1)
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20202024 20222026 20212025 202320272029 2028

السنواتاألوىلإىل

الرابعة(2020-2023):

وضعمعاييرعالميةوأطر

رصدللتجديدالحضري

والتدليلعىلالنهجمن

خاللتنفيذمبادرات

استراتيجيةتبنيشراكات

متعددةأصحابالمصلحة

وإجراءاتمجتمعيةفي

50مدينةفيجميع

المناطقدوناإلقليمية

عىلالصعيدالعالمي.

السنواتالخامسةإىل

الثامنة(2024-2027):

بناءبيئةتمكينيةمؤسسية

لسياساتالتجديدالحضري،

واألطرالقانونيةوالمالية،

وآلياتالحوكمةالشاملة،

وتوسيعنطاقتنفيذها

بحيثيشمل200مدينة.

السنتانالتاسعة

والعاشرة(-2028

2029):تحسين

اإلرشادات

المعيارية،

وتقديمتقريرعن

أثرالمبادرات

الجارية،وتوسيع

نطاقتنفيذها

بحيثيشمل

250مدينة.

المساواةالمكانيةواالجتماعية؛(2) سيحسن500مليون

شخصمستوياتمعيشتهم؛(3) سيكون0001شريك

قدانضمواإىلهذاالبرنامج.

مدة الدعم: يتطلبالتجديدالحضريمشاركةطويلةاألجل.

ومنالمتوخىأنيستمرهذاالبرنامجالرئيسيحتىعام

2030عىلاألقلفيثالثمراحل:
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

صفحةبرنامجاألحياءوالمجتمعاتالمحليةالشاملةللجميعوالنابضةبالحياةعىلشبكةاإلنترنت

المتنزهات	التي	أنشئت	حديثا	في	أفغانستان	تتيح	لكثير	من	النساء	واألطفال	إمكانية	الوصول	إىل	مناطق	عامة	آمنة
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1–113–11
7–11 البرنامج الرئيسي 2: المدن الذكية التي تركز عىل الناس

(5) 	هذا	مبيَّن	في	الخطة	الحضرية	الجديدة	التي	تدعو	إىل	“اعتماد	نهج	المدينة	الذكية	الذي	يستفيد	من	الفرص	المتاحة	من	الرقمنة	والطاقة	النظيفة	والتكنولوجيات”.

ملّخص: يعززالبرنامجالرئيسي2:المدنالذكيةالتيتركز

عىلالناسالرخاءالمشتركللمدنوالمناطقمنخالل

جعلالتحولالرقميالحضرييعمللصالحالجميع،ويدفع

االستدامةوالشموليةواالزدهاروإعمالحقوقاإلنسان.ومن

المتوقعأنيحققهذاالبرنامج،إىلجانبالبرامجالرئيسية

األخرىوبالتعاونمعوكاالتاألممالمتحدةاألخرى،فضال

عنالجهاتالفاعلةمنالدولومنغيرالدول،مايلي:

‘1’تحولفيالسياسةالرقمية؛‘2’تمويلاالبتكارالحضري
الرقمي؛’3‘التمكينالرقميوبناءالقدرات.

التحديات التي تواجَه:فيالوقتالذييوجدأكثرمن

50فيالمائةمنسكانالعالمعىلاإلنترنتحالياً،ال

يزالهناك3,6باليينشخصاليحصلونعىلإمكانية

الوصولإىلاإلنترنتبأسعارمعقولة.وهذايحدبشدةمن

االستخداممنجانبالمدنلنشرالتكنولوجياتالمتقدمة

وحلولتكنولوجياالمعلوماتمثلالحوكمةاإللكترونية.

وهناكعنصرقويمنعناصرعدمالمساواةفيهذا

التحدي:فمنبينأقلالبلداننموافيالعالمالبالغ

عددها47بلدا،اليزالأكثرمن80فيالمائةمنالسكان

خارجشبكةاإلنترنت،والتزالالفجوةبينالجنسينفي

مجالالربطبشبكةاإلنترنتتتسع،ممايستبعدالنساء

بدرجةأكبرمنأنيشاركنعىلجميعالمستوياتومن

أنيجريعّدهنوأخذهنبعيناالعتبارفيالقرارات

الحضريةالهامة.وتكشفجائحةكوفيد19-عنأوجهعدم

المساواةالتيتمثلأساسالفجوةالرقميةعىلالصعيدين

العالميوالمحلي.والتستطيعكثرةمناألسروالمدارس

واألحياءالحصولعىلالتعليمعنبعدوالتطبيبعنبعد

والعملعنبعدبسببضعفالربطباإلنترنتأوغيابه،

أوعدمالقدرةعىلتحملتكاليفه،أونقصالحواسيب.

ويتزايداعتمادالمدنعىلالتكنولوجياتالرقميةوالربط

باإلنترنتفيدعمالعملياتوتقديمالخدمات،فيحين

اليتمكنجميعالسكانمنالوصولإىلهذهاألدوات

وازدادتهميشهمبذلك.وقديواجهسكاناألحياءالفقيرة

وغيرهامناألحياءوالمجتمعاتالمهمشةوالمحرومةفي

المدنفجواتأكبرفيمحواألميةالرقميةوالوصولإىل

اإلنترنت،والسيماالنساء.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:لدىالتكنولوجيات

الرقميةالقدرةعىلخدمةالناس،وتحسينالخدمات

العامةوظروفالعمل،السيمافيحوكمةالمدن

والمناطقوإدارتها.ويؤديانتشارالتقنياتالرقمية

دوراًرئيسياًفيتشكيلمدننا-منإنترنتاألشياء،إىل

المنصاتالرقميةلتقديمالخدمات،والجيلالخامس

للتنقلالذاتي–ويهدفموئلاألممالمتحدةإىلتحديد

اتجاهجديديحبذاالستخدامالشاملوالمرنوالمستدام

للتكنولوجياتمنقبلالحكوماتالمحلية.ويمكن

لهذهالتكنولوجيات،إذاكانتمحكومةبشكلجيد،

أنتسهمفيالتنميةالمستدامةعنطريقالحدمن

انبعاثاتالكربون،وتيسيرالتحولاإليكولوجي،وزيادة

فرصالحصولعىلسكنبسعرمعقول،وتعزيزمشاركة

المواطنينفيصنعالسياسات،وضمانحصول

المجتمعاتالمحليةعىلالخدماتالشاملة.

وتسلطاستراتيجيةاألممالمتحدةللتنميةالحضرية

المستدامةعىلنطاقمنظومةاألممالمتحدةالضوءعىل

التحولالرقميوالتكنولوجياتالجديدةباعتبارهماإحدى

القضايااألربعالتيتتطلباستجابةخاصةومنسقة.

وسيقومموئلاألممالمتحدة،بوصفهمركزالتنسيق

لقضاياالتحضروالحكوماتالمحليةفيمنظومةاألمم

المتحدة،بدورنشطفيتنسيقهذاالمجالوتعزيزأفضل

الممارساتلتوسيعنطاقنشرالتكنولوجياتواالبتكارات

منأجلالتنميةالحضرية( ).وستهدفالتدخالتفيإطار

هذاالبرنامجالرئيسيإىلضمانتطبيقالتزاماتحقوق

اإلنسانعىلاإلنترنتمثلتطبيقهاخارجها.ولهذاالسبب،

يدعمموئلاألممالمتحدةتحالفالمدنمنأجلالحقوق

الرقمية،حيثتشكلأكثرمن60مدينةعىلمستوى

العالممستقبالرقميايضعالناسفيالمقاماألولويساعد

عىلسدالفجوةاالجتماعية.وينبغيأنتخدمالمدنالذكية

نالظروفالمعيشيةللجميع.ويمكنلموئل الناسوتحسِّ

األممالمتحدة،منخاللإدخالمنظورهالحضريالعالمي

الفريدفيعمليةاالنتقالالرقمي،أنيكفلاستخدام

التكنولوجياالتييحتملأنتكونمسببةلالضطراب

بشدةاستخدامافعاالفيالتنميةالحضريةالمستدامة.

ويمكنلنهجموئلاألممالمتحدةالفريدومعرفتهفي
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D. Partnerships and Alliances

Partnerships already exist with the following actors: ITU, 
UNECE, the Smart City Expo, the Smart Africa Alliance, 
the Cities for Digital Rights Coalition, Smart LATAM, Smart 
Cities Business America Institute of Brazil, the Swedish 
Energy Agency, World Blind Union, G3ICT and the Swedish 
Institute, Huawei, Ericsson, Microsoft, Mojang, Alibaba, 
ESRI, Liquid Telecom, SMEs and startup platforms such as 
the World Startup Factory, Pangea Accelerator etc.

E. Timing and Milestones
This flagship programme is intended to run for at least 8 
years and provides an overall umbrella which will include 
a variety of pilot projects, coordination mechanisms, policy 

and normative tools, technical advisory services and the 
financing facility. 

The issues of urban equality, social inclusion, 
human rights and environmental sustainability are 
mainstreamed in the global dialogue on smart cities

Investment and financing are directed to inclusive smart cities for 
accelerated achievement of the SDGs with a specific focus on the 
developing countries and small and medium size cities

Enhanced capacity among all levels of government to use frontier 
technologies for inclusion and sustainable urban development.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

UN-Habitat will engage strongly with external actors, 
including amongst others United for Smart Sustainable 
Cities, the Global Smart Cities Alliance, Smart Africa, Open 
and Agile Smart Cities and the Cities for Digital Rights 
Coalition. Strong partnerships with universities, research 
institutions and civil society, including organizations 
representing the urban poor and the private sector will 
also be established. There is an opportunity for UN-
Habitat to take a convening role and bring many of these 
actors together in a coordinated way that could be further 
strengthened by the establishment of a smart city reference 
group. 

ويمكنللتكنولوجياتالرقمية،حسباستخدامها،أنتكونقوةتوسعالفجوات

االجتماعيةأوتقللها.وبالنظرإىلأهميةذلك،فقدجعلاألمينالعامكواحدةمن

أهمخمسأولوياتلهلعام2019“الحدمنعدمالمساواةالرقمية،وبناءالقدرات

الرقمية،وضمانأنالتكنولوجياتالجديدةقوةللخير”،ويتابعتنفيذتوصيةالفريق

الرفيعالمستوىالمعنيبالتعاونالرقميبشأنبناءالقدراتوالحاجةإىلتعظيم

المنافعالعامةالرقمية.

مجالالتنميةالحضريةأنيخلقاقدراتجديدةللحكومات

المحليةلنقلالنقاشبشأنالمدنالذكيةإىلمايتجاوز

التكنولوجياوربطهابتنفيذالبعدالحضريألهدافالتنمية

المستدامة،وتحديداًهدفالتنميةالمستدامة11والخطة

الحضريةالجديدة.

ومناألهميةبمكانأنيركزتخطيطالمدنالذكيةعىلحل

مشاكلمحددةتتعلقباالستدامةوعىلالمهامالرئيسية

مثلمكافحةتغّيرالمناخ،والحدمنالفقر،وزيادةمشاركة

المواطنين،وذلكبدالًمناتباعنهجتحركهالصناعة

المدفوعةبالتكنولوجيا.ويتوقعالبرنامجالرئيسيتحقيق

النتائجالتالية:

تحوُّلالسياساتالرقمية:زيادةالتركيزوتعميمالتحول 1-
الرقميالذييركزعىلالناسوالمستداموالشامل

باعتبارهموضوعاًسياساتياحاسماًفيالمنتديات

السياسيةالرفيعةالمستوىوالحواراتالعالميةبشأن

المدنالذكية.

تمويلاالبتكارالحضريالرقمي:زيادةاالستثمار 2-
والتمويلللمدنالذكيةالتيتركزعىلالناسلتسريع

تحقيقأهدافالتنميةالمستدامةمعالتركيزبشكل

خاصعىلالبلدانالناميةوالمدنالصغيرةوالمتوسطة

الحجموالمجتمعاتالحضريةالشعبية.

التمكينالرقميوبناءالقدرات:تعزيزقدرةالحكومات 3-
عىلجميعالمستوياتعىلاعتمادنهجيركزعىل

الناسويعززالخصوصيةويحفظالحقوقالمتعلقة

بالتكنولوجياتالرقميةمنأجلاإلدماجوالتنمية

الحضريةالمستدامةفيتحقيقأهدافالتنمية

المستدامة.

مدة الدعم:يهدفهذاالبرنامجالرئيسيإىلتقديمالدعم

للحكوماتالوطنيةوالمحليةبالتعاونالوثيقمعالقطاع

الخاصوالمجتمعالمدنيواألوساطاألكاديميةوالعلمية

والمجتمعاتالمحليةلمدةالتقلعنثمانيسنوات،

ويوفرمظلةشاملةتتضمنمجموعةمتنوعةمنالمشاريع

الرائدة،وآلياتالتنسيق،واألدواتالسياساتيةوالمعيارية،

والخدماتاالستشاريةالتقنية،ومرفقالتمويل.

المراحل	والمعالم
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للحصول عىل مزيد من المعلومات

صفحةبرنامجالمدنالذكيةالتيتركزعىلالناسعىلشبكةاإلنترنت

فتيات	يستخدمن	األداة	Minecraft	لتحسين	السالمة	في	حيُّهن	في	هانوي،	فييت	نام	©		لوفسترانديل
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البرنامج الرئيسي3: نهضة: مستوطنات قادرة عىل الصمود من أجل فقراء المناطق الحضرية

ملّخص: البرنامجالرئيسي3:نهضة:مستوطناتقادرةعىل

الصمودمنأجلفقراءالمناطقالحضريةيحّسناالزدهار

االجتماعيواالقتصاديلفقراءالمناطقالحضريةمنخالل

الحدمناضطراباتالمناخوتعزيزالخدماتالمقدمةوقدرة

المجتمعاتالمحليةعىلالصمود.فمشروعنهضةيقدم

مساعدةتقنيةشاملةإلدماجاإلجراءاتالمناخيةالتي

تستهدفالفقراءفيأطرالسياساتوالتخطيطالوطنية

والمحلية،كماأنهيشاركعىلالمستوىالمحليلتيسير

عملياتتحديدالمالمحوالتخطيطالتيتحركهاالمجتمعات

المحلية.ويوفرالعملعىلمستوياتمتعددةعواملتمكينية

لشركاءبرنامج”نهضة“للمساعدةعىلإعدادوتعبئةاالستثمار

فيالبؤرالساخنةالعالميةللضعفإزاءالمناخالحضري.

التحديات التي تواجَه: إنأحدأكبرالتحدياتللتكيفمع

تغّيرالمناخيتمثلفيكيفيةبناءالقدرةعىلالصمودلما

يقربمنبليونشخصمنسكانالمناطقالحضرية

الذينيعيشونفيمستوطناتعشوائيةحالياً.وتؤثرآثار

تغّيرالمناخ،مثلالفيضاناتوموجاتالحروالجفاف

واالنهياراتاألرضيةوالعواصفوتآكلالسواحلوالغمر

وارتفاعأمواجالبحر،عىلالمدنفيجميعأنحاءالعالم.

وثمةتغّيراتمناخيةمتوقعةفيالمتوسطات(درجة

الحرارة،والهطولوارتفاعمستوىسطحالبحر)،والظواهر

المتطرفة(األمطارالغزيرة،والجفاف،وموجاتالحرأو

البرد).وتعزىزيادةالضعفإىلثالثةعواملأساسية:‘1’
الموقعالماديالذيغالبامايكونفيأماكنهشةمثل

المنحدراتالشديدةأوالسواحلأوالسهولالفيضية؛

‘2’الخصائصاالجتماعية-االقتصاديةللمقيمين،
مثلارتفاعمستوياتالفقرواألمية،تعنيأنهذه

المجتمعاتالمحليةلديهاقدرةمنخفضةعىلالتعامل

معاآلثارالمناخية؛‘3’كثيراًمايؤديالتهميشالسياسي

والمؤسسيلهذهالمجتمعاتالمحلية،الناجمعنعدم

االعترافبالمستوطناتالعشوائيةكجزءمننسيجالمدن

األوسعنطاقاً،إىلعدموجوداستثماراتمجديةفي

خدماتوبنيةتحتيةيحّدانمنالمخاطر.

والتحديالثانيهوتوجيهاالستثماراتالمناخيةإىلحيث

تكونأكثرأهمية،أيإىلالمستوىالمحلي.وممايزيدمن

الفجوةالماليةالمحليةوالوطنيةأنمايتراوحبين5و8في

المائةفقطمنالتمويلالمناخييوجّهنحوالتكيف،وهو

جزءصغيرمماهومطلوبفيالمدنالتيتنموبسرعة.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: إنالخبرةالطويلة

التياكتسبهاموئلاألممالمتحدةمنخاللتنفيذبرامج

تحسينالمناخواألحياءالفقيرةتشيرإىلالحاجةإىلمعالجة

هاتينالمسألتينبطريقةمتكاملة.ومنذعام2016،قامت

الوكالةبتجربةهذاالنهجالمتكاملفيخمسةبلدان،

واستحدثتأدواتومنهجيات،وثبتأنالمفهومالتشغيلي

لهتأثيركبيروقادرعىلاالستفادةمنمبالغكبيرةمن

التمويلالمشتركللمناخ( ).ومنخاللالدورالرياديلموئل

األممالمتحدةفيبناءتحالفعالميللعملالمناخيلفقراء

المناطقالحضريةكجزءمنالجهودالراميةإىلدعمقمة

المناخالتيعقدهااألمينالعاملألممالمتحدةلعام2019،

ساعدموئلاألممالمتحدةعىلتشكيلشراكةعالميةفريدة

منأجلإحداثأثرعىلنطاقالسياساتوالدعوة،ويمكن

فهممبادرةالبرنامجالرئيسيالحاليةعىلأنهاالمبادرة

التنفيذيةالتكميليةلتحقيقأثرتحويليعىلأرضالواقع

الستكمالجانب“الفعل”منجوانباألبعاداألربعةلنهجنا

الجديد:فكر،وافعل،وتََشارك.ومنخاللهذاالبرنامج

الرئيسي،سيقومموئلاألممالمتحدةبمايلي:

دعمالحكوماتوالمستثمرينفيجمعالبيانات 1-
والمنهجياتواستخدامهاعىلالنحوالمناسب؛

نقلقضاياالمدينةإىلالمناقشاتالعالميةوالسياسة 2-
العالميةلتحويلهاإىلإجراءاتمحليةعىلنطاق

المدينة؛وتنسيقالعملالمناخيوتحقيقتآزره

لصالحالفقراءعىلكلمنالمستوىالعالميوالوطني

والمحليوعىلمستوىالمجتمعالمحلي؛

دعمالحكوماتالوطنيةفيصياغةالسياساتواألطر، 3-
ومساعدةالمدنعىلتحسينالخططواالستراتيجيات.

وقدحُددتالمواقعالمحتملةلتنفيذالبرنامجالرئيسيفي

حوالي140مدينةفي40بلدا(48مدينةفيأفريقيا،و57

فيآسياوالمحيطالهادئوالدولالعربية،و35فيأمريكا

الالتينيةومنطقةالبحرالكاريبي).والمرحلةاألوىلالمقترحة

(6) 	أثبتت	المنهجية	األساسية	“التخطيط	لتغّير	المناخ”	التي	تتألف	من	تقييمات	تشاركية	للضعف،	وتخطيط	التكيف	عىل	أساس	مجتمعي،	أنها	مناسبة	لوضع	المشاريع	
لصندوق	التكيف،	وأساس	جميع	مقترحات	الموئل	التي	ُووفق	عليها	والتي	هي	قيد	اإلعداد	حتى	شباط/فبراير	2019	والتي	تبلغ	قيمتها	أكثر	من	20	مليون	دوالر	من	دوالرات	

الواليات	المتحدة	فيما	يتعلق	بالمشاريع	المعتمدة،	وأكثر	من	70	مليون	دوالر	فيما	يتعلق	بالمقترحات	المعتمدة	في	مختلف	مراحل	التنمية.
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G. Phasing and milestones

This flagship programme is intended to run until 
2030 and provide an overall umbrella for operational 
and normative work. It will include a variety of pilot 
projects, the coordination mechanism, development of 
normative tools, technical advisory services, a project 
development and strong advocacy. 

After profiling and planning in a first set of 10 cities in 
year 1 and 2 a further 10 cities will be added and, actions 
will be scaled-up to 30 until the end of UN-Habitat’s 
strategic plan 2020-2023.Until 2030, successively the 
Flagship will scale-up to reach the most vulnerable 100 
urban hotspots globally.

Pro-poor climate resilience is mainstreamed in 
national and city climate policies and commitments, 
into the priorities of the global climate action & 
finance architecture, Piloting in 30 Hotspots.

Increased investment and financing to inclusive pro-poor adaptation projects in global 
vulnerability hotspots, investment project identification and preparation, scaling up to 
50-70 hotspots.

Enhanced capacity among all levels of government and core partners to e�ectively coordinate 
action towards building the resilience of the urban poor, knowledge management 
cross-regions learning, scale up to 100 hotspots

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

H. Budget

Given the scope of the programme (global, regional, 
national and local) and the range of activities, the 
flagship programme is estimated at $75million USD – 
60 million of this funding for in-country initiatives - over a 
period of 10 years. 

UN-Habitat will drive the development, implementation 
and monitoring of the programme in conjunction with 
a wide range of credible and experienced partners. 
The implementation of all initiatives leading to the 
achievement of Outcome 1 is estimated at $20 million 
USD, for Outcome 2 at $45 million USD, and for 
Outcome 3 at $10 million USD. 

Experience mobilizing climate finance with the 
Adaptation Fund and other financial mechanisms have 
in just four years resulted in a preliminary pipeline of 
investments totaling over 100 Million USD, underscoring 
the huge potential for leverage – but also underscore 
the necessity to take a common coordinate approach 
at the national-, city, and community-level to achieve 
these results and prepare high-quality projects that 
attract third party funding. Based on current estimations 
and past experiences of mobilizing climate finance, it 
is expected that this Flagship will leverage significant 
amounts of co-funding of approximately 1 Billion USD.

شهادة

’’معالتزايدالمستمرفيعددمواطنيالعالمالذينيعيشونفيمستوطنات
عشوائيةغيرمستدامةومعتفاقمتغّيرالمناخالرتفاعدرجاتالحرارةالعالمية،

فإنالحاجةإىل’’نهضة‘‘واضحةلمعالجةاستدامةفقرائناالحضريين.وتسعى

فيجيجاهدةلتحقيقذلكالمستقبلكليوم.ونحننفعلذلكمنأجلنا،وال

سيمامنأجلأضعفالفئاتلدينا.ولكننانفعلذلكأيضاًمععلمناأننجاحاتنا

يشاركنافيهامواطنوناالعالميون.فكلمشكلةنحلهاتضيفمعرفةوخبرةتعزز

المدنوالمجتمعاتالمحليةفيجميعأنحاءمنطقتناوحولالعالم.ولهذاالسبب،

يسعدنيأنأكونهنااليوماحتفاالًبمعلمآخرفيتعاونناالعالمي‘‘.

السيد فرانك باينيماراما، 

رئيسوزراءفيجي،فيمؤتمربمناسبةإطالقبرنامجموئلاألممالمتحدةالرئيسي

”نهضة“(المنتدىالحضريالعالميالعاشر،أبوظبي،شباط/فبراير2020).

المراحل	والمعالم

ينبثقهذاالبرنامجالرئيسيمنإطالقمبادرةبناءقدرةفقراءالمناطقالحضريةعىلالصمودفيمواجهةتغّيرالمناخمنخالل

الخططالحضريةبنجاحفيمؤتمرقمةالعملالمناخيالذيعقدهاألمينالعامفيأيلول/سبتمبر2019.وقدجمعتالمبادرة،

وهيبقيادةالحكومتينالوطنيتينفيكينياوتركيا،وأعلنعنهاالرئيسأوهوروكينياتافيمؤتمرالقمة،تحالفاغيرعاديمنالشركاء

(منظماتسكاناألحياءالفقيرة،والسلطاتالمحلية،وجمعياتالتخطيطوشبكاتها،والحكوماتالوطنيةوالمنظماتالدولية) لوضع
نهجمتعددالمستوياتنحوبناءقدرةفقراءالمناطقالحضريةعىلالصمودفيمواجهةتغّيرالمناخ،معإبقاءالمجتمعاتالمحلية

واحتياجاتهاومعارفهاوخبراتهافيبؤرةاالهتمام.

حتىعام2023تستهدف30مدينةفي26بلداً،وتستهدف

المرحلةالثانية(2023-2030) أكثرمن80مليونشخص

فيمايصلإىل100مدينةفيجميعأنحاءالعالم.

مدة الدعم:سيكونالبرنامجالرئيسيشريكاًإنمائياً

موثوقاًللمدنوالحكوماتالوطنيةحتىعام2030.ومدة

العملياتعىلمستوىالمدينةبدءاًمنتحديدالخصائص

(ستةأشهر) والتخطيط(من6اىل8أشهر) وتحديد
االستثماراتواستكمالها(من3اىل4سنوات) ستستغرق

عادةمامجموعه3اىل5سنوات.ويتطلبتحسين

البيئاتالتمكينيةالوطنيةعادةعملياتطويلةاألجلأيضاً،

ويُقدرأنتتراوحبينالدعموإعدادالمساهماتالمحددة

وطنياً/برامجالعملالوطنية(ثالثةأشهر) وعملياتدعم

السياساتاألكثرتعقيداً(منسنةاىلسنتين).
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”نهضة“:صفحةبرنامجمستوطناتقادرةعىلالصمودمنأجلفقراءالمناطقالحضريةعىلشبكةاإلنترنت

قبل	وبعد:	مدرسة	ابتدائية	في	أنشيلو،	منطقة	نامبوال،	مقاطعة	نامبوال.
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4–13–1111

البرنامج الرئيسي 4: تعزيز األثر اإليجابي للهجرة الحضرية

ملّخص:البرنامجالرئيسي4:تعزيزاألثراإليجابيللهجرة

الحضريةيدعمخلقبيئاتحضريةشاملةللجميعوغير

تمييزية،وتحسينالتماسكاالجتماعيبينالمجتمعات

المضيفةوجماعاتالمهاجرين/النازحين،بمافيذلك

فيسياقاتاألزماتالحادة.وسوفيزيدالبرنامجمن

قدرةالحكوماتعىلجميعالمستوياتعىلتسخيراألثر

اإليجابيللهجرةإىلالمدنوالنهوضبالتنميةالحضرية

الشاملةللجميعوالمستدامةمعتحسينالظروف

المعيشيةوالحصولعىلالخدماتللجميع.

التحديات التي تواجَه:الهجرةوالتشردظاهرتانعالميتان.

وكثيراًمايواجهالمهاجرونأوالالجئونأوالمشردونداخلياً

أوالعائدونالتمييزواالستبعاداالجتماعيواالقتصادي،

حيثتكونالنساءوالشبابمنبينأولئكالذينيعيشون

فيأشدالحاالتضعفاً.ويمكنأنتُستحثالهجرةنتيجة

للنزاعاتأوآثارتغّيرالمناخ،ولكنتستحثهاأيضاأسباب

أخرىكثيرة،منبينهاالفرصاالقتصاديةواالجتماعية

والحياةاألفضل.وعندمااليكونالتدفقالسريعللناس

مخططاًلهعىلالنحوالمناسب،فإنذلكيفرضضغوطاً

عىلالنظمالحضرية،بمافيذلكالخدمات(مثلالمياه

والصرفالصحيوالنفايات)،واإلسكان،والبنىالتحتية،

والعمالة،وقديؤديإىلتدهورالبيئة.وإضافةإىلذلك،

يواجهالعديدمنالمشردينمزيدامنالضعفواالفتقار

إىلالحصولعىلحقوقهماإلنسانيةألنهميعيشونفي

أوضاعسكنيةغيرالئقة،أوانخفضتإمكانيةحصولهم

عىلالخدماتاألساسيةأواستقروافيمناطقغيرمزودة

بالخدماتأوغيرمناسبةفيمدينةمعرضةللفيضانات

أواالنهياراتاألرضيةأوالكوارث.وبماأنالعديدمن

النازحينأوالمهاجرينأواألشخاصالذينيتنقلون

يعيشونفيأوضاعغيرمستقرة،فإنهذاالبرنامج

الرئيسيلهأهميةخاصةفيمايتعلقبالتصديلجائحة

كوفيد19-والتعافيمنها).

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة: يركزالبرنامج

الرئيسيعىلالحدمنأوجهالضعفوعدمالمساواةفي

الحصولعىلالسكنوالخدماتوفرصكسبالعيش،

فضالعنزيادةالتماسكاالجتماعيبينالمجتمعات

المحليةوتعزيزتمكينالمرأة.ويتعاونموئلاألممالمتحدة

معالحكوماتالمحليةوالوطنيةودونالوطنيةويدعمها

فيسياقاتالهجرة/التشريدالحضريين.

وقدثبتأنللهجرةإىلالمناطقالحضريةأثراًإيجابياًعىل

التنميةاالجتماعيةوالثقافيةواالقتصاديةلمدينة،عندما

تكونجيدةالتخطيطوتدارإدارةجيدة.فالمهاجرونيزيدون

منقوةالعملفيالمدينة،ويجلبونمجموعاتمهارات

إضافية،ويستثمرونوينشئونمشاريعأعمال،وعندما

يُدمجونرسمياًفإنهميضيفونإىلالقاعدةالضريبية

للمدينة.وقدازدهرتمدنكثيرةبسببصورتهاالعالمية

والمتعددةالثقافاتالتيتجذبالسياحبلوتجذبأيضا

االستثمارات.

ولكنالتدفقالسريعللسكانيفرضضغوطاعىلالمدن

فيمايتعلقبقدرتهاعىلتوفيرالخدماتوالسكنالالئق

والبنىالتحتية،ممايؤديإىلمستوطناتعشوائيةأوإىل

امتدادحضريغيرمخططله.ويمكنأنتؤديالمنافسة

المتصورةعىلالوظائفوالسكنوالخدماتإىلكراهية

األجانبواالستبعاداالجتماعيللمهاجرين.والهدفمن

البرنامجالرئيسيبشأنالهجرةهودعمالسلطاتالمحلية

والوطنيةمنأجلتهيئةبيئاتحضريةشاملةللجميع

وغيرتمييزية،والسيمافيالحاالتالتيأدىفيهاالتدفق

السريعللناسإىلأزمةحضرية.

ولموئلاألممالمتحدةخبرةطويلةفيالعملفيسياقات

الهجرةوالنزوح،بمافيذلكفيبلدانمثلالعراقولبنان

والصومالوبلدانأمريكاالالتينيةمؤخرا.ومنخالل

الترويجللحلولمنخالل“عدسةحضرية”متكاملة(بدالً

منالمجموعات)،يستطيعموئلاألممالمتحدةأنيجمع

بينأصحابالمصلحةمنمختلفالقطاعات،ومستويات

الحوكمةالمتعددة،والجهاتالفاعلةفيالمجاليناإلنساني

واإلنمائي،فضالًعنأصحابالمصلحةذويالصلة

“الحضريين”،بمافيذلكالمجتمعالمدنيواألوساط
األكاديميةوالقطاعالخاص.وتزيدالُنهجالتشاركيةالتي

يتبعهاموئلاألممالمتحدةمنامتالكالمستفيدون

وأصحابالمصلحةالمشاركينزماماألمور.وموئلاألمم

المتحدةهووكالةاألممالمتحدةذاتالخبرةفيالعمل

معالسلطاتالمحليةوالهياكلالمجتمعية،كماأندعمنا

يحسنالنظمالحضرية،وبالتالياليفيدفئةسكانية/

إثنية/دينيةمعينة،بليحسنحياةالمجتمعاتالمضيفة
وجماعاتالمهاجرين/المشردين،ويتأكدمنعدمتخلف

أحدعنالركب.
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G. Phasing and milestones

The 10-year flagship initiative will be launched during WUF 10 in February 2020. The timeline for the first four years is as 
follows: 

Strengthened urban and territorial systems to respond to rapid population 
movements , enabling social, cultural and economic development resulting 
from migrants’ inclusion in 10 cities;

Strengthened capacity of local authorities for advancing inclusive cities, benefitting both host 
and migrant communities;

Strengthened social cohesion between host and migrant communities.

Strengthened urban and territorial systems to respond to rapid population 
movements , enabling social, cultural and economic development resulting 
from migrants’ inclusion in another 10 cities;

2020 2021 2022 2023

Continuous contribution to global knowledge generation

H. Budget
Given the scope of the programme (global, regional, 
national and local) and the range of activities, the flagship 
programme is estimated at $85 million USD over a period 
of 10 years. For the programme cycle from 2020-23, 
the budget is $45 million USD. UN-Habitat will drive the 
development, implementation and monitoring of the 
programme in conjunction with a wide range of credible 
and experienced partners. To achieve Outcome 1, the 
implementation of a comprehensive set of initiatives 
is estimated at $17.5 million USD and will include pilot 

implementation activities in 10 countries. Upscaling 
the activities in additional 10 countries and building on 
the experiences made in the first phase, Outcome 2 is 
estimated at $15 million USD. For Outcome 3, estimated 
$7.5 million USD are estimated. Throughout the entire 
programme cycle, the results and insights from both 
phases will continuously contribute to global knowledge 
generation, advocacy work and monitoring and will lead 
to the reformulation of activities in the second half of the 
flagship programme until 2030. 

المراحل	والمعالم

وسيدعمهذاالبرنامجالرئيسيالحكوماتعىلكلمن

المستوىالوطنيودونالوطنيوالمحليفيجمعالبيانات

عنأولوياتالتنميةالحضريةالقائمةعىلحقوقاإلنسان

والشاملةللجميعفيسياقاتالهجرةوالتشريد،إىلجانب

بناءالقدراتوتطويراألدواتوتبادلالمعارف.

وللبرنامجالرئيسيبُعدأزماتحضريةقوي،وبالتاليلديه

المرونةلالستجابةحيثما/عندماتكونهناكحاجةملحةلها

أولوية.كماأنهيستندإىلالمشاريعالقائمةوالجاريةفي

مختلفالمناطقوالبلدان.ويستندهذاالبرنامجالرئيسي

اىلمختلفاألدواتوالمشاريع(القائمة)،بمافيذلك

العمليةالتشاركية-مثالًإلقامةأماكنعامةأولوضعخرائط

لحلولاإلسكانالتييجريتكييفهابعدذلكحسبسياق

الهجرة/النزوح.كماتربطهذهالمبادرةالشبكاتواآلليات

العالميةالقائمة،بمافيذلكالتحالفالعالميمنأجل

األزماتالحضرية،وشبكةاألممالمتحدةللهجرةأوشبكات

المدنمثلمبادرةالمدنوالحكوماتالمحليةالمتحدةأو

مجلسالعمدللهجرة،أوشبكةالمعارفالعالميةبشأن

الهجرةوالتنمية.

مالخدماتوالمدةحسبالسياقات مدة الدعم: ستصمَّ

المحليةوبالتنسيقمعالجهاتالفاعلةاألخرىفيالعالقة

بيناإلنسانيةوالتنميةوالسالم.
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صفحةتعزيزبرنامجاآلثاراإليجابيةللهجرةالحضريةعىلشبكةاإلنترنت

أطفال	يلعبون	في	مكان	عام	تم	تأهيله	في	الرمادي،	العراق.	©	موئل	األمم	المتحدة

143|

https://unhabitat.org/programme/inclusive-cities-enhancing-the-positive-impacts-of-urban-migration


دليل خدمات موئل األمم المتحدة 2020

1–3 1–11–4 1–2

1–4 2–1 1–12–4 1–2

1–113–11 7–10
11 7–11

2–3 2–13–4

1–113–111–133–13 5–1
5–1113

شهادة

’’إنالتقيدبجميعجداولاألعمالالعالميةأمرمعقد،لذلكقمنابتجميعمانريده
كسكانللمدينةمعماتتطلبهجداولاألعمالالعالمية،ثمتوصلناإىلسبعة

أهدافمع420مؤشراًلقياسالتقدم.وقدتمتسجيلذلكفيوثيقةونحن

اآلنننظمميزانياتناوفقالذلك.وفيكلعامجديدنجتمع-أكثرمن00010من

سكانالمدن-لتقييمإنجازناواالحتفالبه.إنهذاالبرنامج(مدنأهدافالتنمية

المستدامة)،بنظامهالقابلللقياسمنأجلالتخطيطوإظهارالتقدموطموحه

اىلالوصولإىل0001مدينةفيجميعأنحاءالعالمهوأهمبرنامجمطروحاآلن.“

الدكتور بيتر كورتز، 

عمدةمانهايم

إطالقالمبادرةالعالميةلمدنأهدافالتنميةالمستدامة،10شباط/فبراير2020

البرنامج الرئيسي 5: مدن أهدف التنمية المستدامة

ملّخص: “المعركة من أجل التنمية المستدامة سُتربح 

أو تُخسر في المدن”.  ففي حين يقدر أن 80 في المائة 

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي يتولد في المدن، 

تشير التقديرات أيضاً إىل أن 70 في المائة من نفايات 

العالم و70 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة تتولد 

في المدن. ويمكن تخطيط المدن وإدارتها بشكل جيد، 

وبذلك يمكن أن تكون محركات للتنمية المستدامة 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك تركز مدن 

التنمية المستدامة عىل إمكانات المدن لدفع تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة وبالتاليتحسيننوعيةالحياة

للجميع،دونأنتتركأحداًأومكاناًوراءالرْكب.وستعمل

مدنأهدافالتنميةالمستدامةمعالمدنوالمستويات

الحكوميةاألخرىوالمجتمعاتالمحليةوالقطاعالخاص

وشركاءالتنميةعىلحشدالتمويلمنالقطاعينالعام

والخاصمنأجلالتحضرالمستدام.

والبياناتالحضريةاألفضلبدءاًمنأهدافالتنمية

المستدامةتخلقاألساسلالستراتيجياتالقائمةعىل

األدلة،والتخطيطواالستثماراتالمؤثرةالتييمكن

قياسأدائهاعىلضوءالتقدمالمحرزنحوأهدافالتنمية

المستدامة.

التحديات التي تواجَه: هناكحاجةملحةاىلتسريعتحقيق

أهدافالتنميةالمستدامةفيالمدنبحلولعام2030.

وسيتوقفتحقيقأهدافالتنميةالمستدامةعىلالتقدم

المحرزفيالمدن.وتدللجائحةكوفيد19-بوضوحشديد

عىلعواقبسوءاإلدارةالحضرية،وفيحينأنهناك

حاجةإىلإعادةالتفكيرفيكيفيةجعلالمدنمستدامة

وقادرةعىلالصمود،منالمهمبنفسالقدرتجنبعكس

مسارالتقدمالمحرز.

ما يمكن أن يقدمه موئل األمم المتحدة:تحقيقالنطاق

والمدىالالزمين(بهدفالوصولإىل300مدينةمشاركة

مباشرة،ونقلالمعرفةإىل600مدينةأخرى)،والمبادرة

العالميةلمدنأهدافالتنميةالمستدامةتقيسأداء

أهدافالتنميةالمستدامةللمدنفيثالثةمجاالتإنمائية

رئيسيةتماشياًمعااللتزامينالتحويليينللخطةالحضرية

الجديدة:التنميةالحضريةالمستدامةمنأجلاإلدماج

االجتماعيوالقضاءعىلالفقر؛

تحقيقالرخاءالحضريالمستداموالشاملللجميع 1-
وتوفيرالفرصللجميع

التنميةالحضريةالمستدامةبيئياًوالقادرةعىلالصمود 2-

ثميدعمسلسلةقيمةمستمرةمنالتخطيطاالستراتيجي

حتىعام2030،وتنميةالقدراتفيمجاالتالقدرات

األساسيةللحوكمةالشاملةوالتخطيطواإليرادات،ويدعم

وضعوتمويلمشاريعإحداثأثرالجاهزةلالستثمارالتي
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عىل والقدرة المستدامة التنمية أهداف بتحقيق تعجّل

خالل من التقنية المساعدة تنظيم وسيجري الصمود.

يمكن اإلنترنت االستعمالعىل أدواتسهلة استحداث

ِقَبلأيمدينةفيأيمكانيوجد إليهامن الوصول

إقليمية تقني دعم مراكز تدعمها باإلنترنت، ربط فيه

المثالمنخالل إرشاداتعملية،عىلسبيل توفر

وفقاً األدوات وتكييف تنفيذ في مايكروسوفت، أفرقة

تكاليف من هائلة بدرجة يقلل وهذا المحددة. للسياقات

العالمويزيدإىلحد أنحاء الخبراءفيجميع طيران

أكثرفعالية.وهذا لدعم يلزم المدىويوفرما كبيرمن

جائحة أكبرخالل بسهولة متاحة الخدمة يجعل أيضا

الحالية. كوفيد19-

كمايقدمموئلاألممالمتحدةشهادةمدنأهدافالتنمية

المستدامة–وهيجائزةمرموقةمناألممالمتحدة،

تعترفبأداءفرادىالمدنفيدفعأهدافالتنمية

المستدامة.وسوفتكافئهذهالشهادةعىلترجيح

متوازنلإلنجازوعبرمعاييرموئلاألممالمتحدةبشأن

اإلدماجاالجتماعي،وهيحقوقاإلنسان،والمساواةبين

الجنسين،واألطفال،والشباب،وكبارالسن،واإلعاقة.

والمؤشراتالمستخدمةستساعدالمدنأيضاًفيإعداد

تقاريرهاالمحليةالطوعية.

وموئلاألممالمتحدةفيوضعفريديؤهلهلتقديمهذا

الدورنظراًلدورهكمركزتنسيقعالميللتنميةالحضرية

المستدامة.وتستندالمبادرةإىلمجاالتالخبرةاألساسية

لموئلاألممالمتحدةعىلالنحوالتالي:

البيانات:مبادرةازدهارالمدن،التيتنفذفي539مدينة •
في54بلداًمنتشرةفيجميعمناطقالعالمالرئيسية.

التخطيطاالستراتيجي:قامموئلاألممالمتحدة،عىل •
مدىالعقدالماضي،بوضعوصقلعدةمنهجياتوأدوات

مجربةومختبرةلدعمعملياتالتخطيطاالستراتيجي

التشاركيوتحديداألولوياتالشاملةللجميعفيالمدن.

وقدربطبرنامجمدنالمستقبلهذهالعملياتبشكل

فعالباالستثماراتفيالبنىالتحتيةفيعدةمدن.

صياغةواستعراضمشروعأهدافالتنميةالمستدامة: •
وضعبرنامجمدنالمستقبلالتابعلموئلاألممالمتحدة

وجرّبأداةلتقييممشروعتحقيقأهدافالتنمية

المستدامةتستعرضوتحّسنقيمةأهدافالتنمية

المستدامةالتيتنطويعليهاالمشاريعالحضريةالكبرى

في19مدينةفي10بلدانفيأربعمناطق.

استثمارالمدن:أُطلقمرفقاالستثمارفيالمدنالتابع •
لموئلاألممالمتحدةفيالمنتدىالحضريالعالميفي

10شباط/فبراير2020.ومنذذلكالحين،تراكمتلديه

قيداإلعدادعالمياًمشاريعحضريةخاصةبأهدافالتنمية

المستدامةقابلةلالستثمارقيمتها6,24بالييندوالرمن

دوالراتالوالياتالمتحدة.وبحلولنهايةأيار/مايو2020

اقتربتقيمةحافظتهمن48مليوندوالر.ويهدف

مرفقاستثمارالمدنإىلالتوسطفياستثماراتبقيمة

500بليوندوالرفيتحقيقأهدافالتنميةالمستدامة

فيالمناطقالحضريةبحلولعام2025.
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New cities 
onboarded direct 
(indirect)

Cumulative 
impact # 
cities

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2020 25 (75) 25 (75) 25 cities directly participating. 75 engaged

2021 25 (75) 50 (150) 50 cities directly participating. 150 engaged

2022 25 (75) 75 (225) 75 cities directly participating. 225 engaged

2023 25 (75) 100 (300) 100 cities directly participating. 300 engaged

2024 50 (150) 150 (450) 125 cities directly participating. 375 engaged

2025 50 (150) 200 (600) 150 cities directly participating. 450 engaged

2026 50 (150) 250 (750) 175 cities directly participating. 525 engaged

2027 50 (150) 300 (900) 200 cities directly participating. 600 engaged

Average city population: 1.5 million

Impact : 1.35 billion people

Cost - city level (USD) 3,125,000 11,000,000 14,750,000 16,000,000 19,125,000 27,000,000 30,750,000 32,000,000 25,750,000 10,000,000 2,500,000

Other 
costs* (USD) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Total Cost per year 5,625,000 13,500,000 17,250,000 18,500,000 21,625,000 29,500,000 33,250,000 34,500,000 28,250,000 12,500,000 5,000,000

Total Cost over 4 years USD 54,875 000

Total Cost over 10 years USD 219,500,000

اإلطار	الزمني	والميزانية

*		تشمل	التكاليف	األخرى	إدارة	البرامج،	وإدارة	المنصة	االستشارية	للعاصمة،	ومنصة	الخطة	الحضرية	الجديدة،	والشبكة	العالمية	للمختبرات	الحضرية.

ومنخاللهذاالبرنامجالرئيسي،يتوقعموئلاألمم

المتحدةأنيؤثرعىلبليونمنسكانالمناطقالحضرية

فيجميعأنحاءالعالمبتحسيننوعيةالحياةمنخالل

نهجمنهجيتتبعهسلطاتالمدنلتقييماإلنجازاألساسي

ألهدافالتنميةالمستدامة،وتحديدأولوياتالغاياتلعام

2030،ومعالجةمجاالتالقصورمنخاللمبادراتذات

أثركبيرتهدفإىلالحدمنعدمالمساواةاالجتماعية،

والنهوضبالرخاءالمشترك،وضماناالستدامةالبيئية.

وتشملالنتائجالمتوقعةاألخرىمايلي:

وضعت900مدينةملفاتخطوطأساسوغايات •
لتحقيقأهدافالتنميةالمستدامةوخططتنفيذها

االستراتيجية

حّسنت900مدينةقدراتهافيواحدةأوأكثرمن •
وظائفتمكينالتنميةالحضريةالمستدامة–وهي

السياساتوالتخطيطوالتمويل–مستنيرةفيذلك

بتحليلخطاألساس.وتستثمر900مدينةفيمبادرات

ترمياىلتحقيقأثرألهدافالتنميةالمستدامة.

واعترفت900مدينةبتحقيقهاأهدافالتنمية

المستدامةمنخاللشهادةمدنأهدافالتنمية

المستدامة

مدة الدعم: ستشارككلمدينةمشاركةفيالمبادرةلمدة

أربعسنواتتقريًبا.وسوفتحددالسنةاألوىلخطوط

األساسوتوفرتقييماتشخيصياًللقدراتوالخطط

واالحتياجاتاالستثماريةالرئيسيةالالزمةلتحقيقأهداف

التنميةالمستدامةذاتاألولويةبحلولعام2030.وستركز

السنتانالثانيةوالثالثةعىلوضعالمحركاتالرئيسية

(الخطط،والتشريعات،وآلياتتمويلأطرالحوكمة) التي
تحتاجهاالمدينةلتمكينهامنتسريععمليةتحقيقأهداف

التنميةالمستدامة؛أماالسنةالرابعةفهيستركزعىل

وضعوإعدادمبادراتذاتأثروربطهابمصادرالتمويل

المختلطةمنأجلإحداثأثرعىلنطاقواسع.
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middle-income countries, major and secondary cities. 

Through structured knowledge transfer which links 
directly participating cities to at least two others, 300 
additional cities in 25 countries will be engaged by 

Assuming an average city population of 1.5 million, 
by 2030 the programme anticipates having impacted 
a population of 1 billion people. Furthermore, since 
lessons learnt, methodologies, policies, project 
descriptions, Standard Operating Procedures etc. will 
be posted on the New Urban Agenda platform, a higher 
global impact can be expected.

Strengthened capacities of 
cities to produce reliable 
comparable evidence that 
identifies strategic actions to 
accelerate urban SDG 
achievement

Established local and 
national performance 
monitoring and certification 
of excellence projects, 
processes and initiatives to 
guide cities in their role as 
drivers of the SDG 
implementation

Implementation by InvestmentsStrategic urban SDG 
investments

Reinforced value chain interconnecting knowledge, 
policies, planning, financing and implementation for 
e�ective impact

2020 2021 2022 2023

للحصول عىل مزيد من المعلومات

صفحةبرنامجمدنأهدافالتنميةالمستدامةعىلشبكةاإلنترنت

المراحل	والمعالم

ريكيافيك،	آيسلندا	©	شترستوك/	أليكسي	ستيوب
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