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 المجلس التنفيذي
 لبرنامج األمم المتحدة
  للمستوطنات البشرية

المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 المتحدة للمستوطنات البشرية

 2022لعام  الدورة األولى
 2022س آذار/مار  31-29نيروبي، 

 *من جدول األعمال المؤقت 10البند 

  حالة تنفيذ القرارات والمقررات التي اعتمدتها جمعية موئل األمم المتحدة 
 في دورتها األولى  التابعة لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

- 2020المتحدة للمستوطنات البشرية للفترة  أبرز نتائج تنفيذ الخطة االستراتيجية لبرنامج األمم  
 ** 2021لعام  2023

 مذكرة من األمانة 
( الذي تم 2019-2014األمانة النقاط البارزة لنتائج تنفيذ الخطة االستراتيجية للسنوات الست )تعرض   -1

البارزة السنة الثانية من االضطالع بها من خالل برنامج عمل موئل األمم المتحدة وميزانيته. وتصادف هذه النقاط  
فترة الخطة االستراتيجية.  وُجمعت النتائج من مقر موئل األمم المتحدة والمكاتب القطرية واإلقليمية في عملية جمع  

 . 2022بيانات قائمة على االستقصاء ُأجريت في الفترة بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 
األمم المتحدة ينفذ مبادرات تسهم في الوفاء بوالية المنظمة من خالل التخفيف  النقاط البارزة أن موئل  وتبين   -2

من حدة الفقر وعدم المساواة، وتحسين الرفاه المشترك، وتعزيز العمل المناخي، ومنع األزمات الحضرية.  وتوفر  
 اعية والعمل المناخي. ( في العدالة االجتم19-المدن فرصًا لترسيخ التعافي من جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

استعراض منتصف المدة للخطة االستراتيجية الذي أجرته لجنة الممثلين الدائمين لموئل األمم المتحدة  ووجد   -3
( تبين القيمة المستمرة للخطة االستراتيجية، التي تشكل إطارًا للتعافي 19-أن جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

مية المستدامة. وقد أتاح الهيكل التنظيمي الجديد والخيارات التي قام بها  وكذلك خريطة طريق لتحقيق أهداف التن
التآزر، مما يسهم في   المتكاملة وأوجه  البرمجة  المالية في االعتبار، تعزيز  القيود  المتحدة، مع أخذ  موئل األمم 

 تحقيق نتائج مختلفة في الخطة االستراتيجية. 
على تنفيذ الواليات. وعلى   2021( حتى عام  19-)كوفيدأثر استمرار جائحة مرض فيروس كورونا  وقد   -4

وجه الخصوص، طلبت المدن تأخير الدعم التقني في مجاالت مثل مدن أهداف التنمية المستدامة )جميع مجاالت  
(، حيث ظل التركيز منصبًا على التعافي الفوري  4التغيير األربعة( وخطط قدرة المدن على الصمود )مجال التغيير  
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)كوفيدمن جائح فيروس كورونا  المسائل 19-ة مرض  في  الدول األعضاء  دعم  وبغية  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .)
( ضمن النطاق العام لألهداف، أُعطيت األولوية لجعل الخطة  19-المتصلة بجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد

احة بجميع لغات األمم المتحدة  الحضرية الجديدة المصورة وما يتصل بها من دورات تدريبية مكثفة عبر اإلنترنت مت
والعمل عن كثب، على سبيل المثال، مع اللجنة االقتصادية اإلقليمية لغرب آسيا إلتاحة اللغة العربية التي تدعم  

 العمل في جميع مجاالت التغيير. 
، أصدر موئل األمم المتحدة منشورات وأدوات ومبادئ توجيهية ومواد تقنية من خالل  2021عام  وفي   -5

له المخصص وأمواله المتاحة على الصعيدين القطري واإلقليمي، مثل تقرير المدن واألوبئة، وأداة المدن الحكيمة تموي
في مجال إدارة النفايات، ومجموعة أدوات خطط مدينتنا.  وقد شكلت هذه النواتج أساسًا جيدًا لتعزيز العمل المعياري  

 .ية والعمليات الميدانيةالعالمي، وربطها على نحو أفضل باألنشطة التنفيذ
- من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات عبر التسلسل الريفي  الحد  :1وفي إطار مجال التغيير   -6
دّعم موئل األمم المتحدة اعتماد سياسات التجديد الحضري. ونفذت استجابات جائحة مرض   لحضري المتصل،ا

في المستوطنات العشوائية واألحياء الفقيرة، مما زاد الوعي    ( التي يقودها المجتمع المحلي19-فيروس كورونا )كوفيد
بالحق في الحصول على الخدمات األساسية، فضاًل عن توليد الدخل والحصول على المياه والصرف الصحي لنحو  

في    2.9 التنقل    45مليون شخص  على  قدرتها  تعزيز  في  المحلية  الحكومات  المتحدة  األمم  موئل  ودعم  بلدًا. 
 االنبعاثات والحصول على المياه والصرف الصحي. المنخفض 

دّعم موئل األمم المتحدة البلدان    تعزيز الرخاء المشترك للمدن والمناطق،  :2وفي إطار مجال التغيير   -7
من أجل تسخير هذه الجوانب على نحو أفضل من أجل التنمية الحضرية المستدامة من خالل تعزيز السياسات 

من المبادئ التوجيهية بشأنها. وساعد اإلطار العالمي للرصد الحضري الحكومات البلدية الحضرية الوطنية والعديد  
في وضع خطط حضرية محلية. وعزز موئل األمم المتحدة األخذ بنهج محوره اإلنسان في االبتكار الحضري وفي 

المدن الذكية التي يتمحور األخذ بالتكنولوجيات الرقمية والمدن الذكية وعمليات الحضرنة، ودعم وضع استراتيجيات  
تركيزها على اإلنسان، وتحديد الحلول الذكية للمناخ للحد من تأثير المناخ الحضري، وإظهار إمكانات التكنولوجيات  

 والبيانات الرقمية لحل التحديات الحضرية، ومعالجة الفجوة الرقمية في المدن.  
، ساهم موئل األمم المتحدة البيئة الحضرية  تعزيز العمل المناخي وتحسين  :3إطار مجال التغيير    وفي -8

في تسريع االبتكار في العمل المناخي الحضري من خالل دعم الحكومات البلدية في اتخاذ إجراءات مناخية شاملة.  
وعلى وجه التحديد، ُوضعت خطط عمل مناخية جديدة وجرى تحديثها، ووضعت اللمسات األخيرة على قوائم جرد  

وتقي الدفيئة  على  غازات  المدن  بقدرة  المتعلقة  اإلجراءات  أداة تخطيط  منهجية  المناخ. ومن خالل  مخاطر  يمات 
التنسيق (CityRAP)الصمود   يحسن  أن  المناخ  تغير  تحمل  على  للقدرة  المجتمعي  التشاركي  للتخطيط  يمكن   ،

 د. الصمو واالستجابة والتأهب والتكيف مع تغير المناخ باستخدام أطر إجراءات القدرة على 
، دعم موئل العمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي لها:  4إطار مجال التغيير  وفي   -9

األمم المتحدة المدن في تطبيق منهجيات التخطيط التشاركي في جهودها الرامية إلى أن تصبح أكثر شمواًل، وتعزيز 
ة في جميع أنحاء أمريكا الالتينية وأفريقيا والشرق األوسط. األثر اإليجابي للهجرة الحضرية على المجتمعات المضيف

وقد ساهم تطوير منشور الخالصة العالمية الوافية لممارسات االنتعاش االقتصادي والمالي على الصعيد المحلي  
( وتوفير دراسات حالة في المدن، والتدريب، والتعلم فيما بين األقران 19-كوفيد  )جائحة مرض فيروس كورونا،

ومواد التعلم اإللكتروني لتعزيز القدرة على الصمود وتحسين إجراءات االستجابة واالنتعاش في المستقبل، في تعزيز  
 قدرة المناطق الحضرية على الصمود.

موئل األمم المتحدة أيضًا في تنفيذ خمسة برامج رئيسية بوصفها وسائل لتسريع التكامل بين العمل  وساهم   -10
 وئل األمم المتحدة، مما رفع من أثر المنظمة في المجاالت التالية:المعياري والتنفيذي لم
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قد أدى هذا البرنامج الرائد إلى دفع التنفيذ الشامل ألهداف التنمية  مدن أهداف التنمية المستدامة. ( أ)
 من خالل دعم المدن في تطوير وتنفيذ مشاريع تحويلية؛ 2021المستدامة على المستوى المحلي في عام 

. ُنفذ هذا  وض: مستوطنات بشرية قادرة على الصمود من أجل فقراء المناطق الحضريةالنهنحو   (ب)
بشكل أساسي عن طريق االستفادة من االستثمارات الواسعة في إيجاد التكيف   2021البرنامج الرئيسي في عام  

لمعالجة قضايا عدم المساواة الحضري والقدرة على الصمود أمام تغّير المناخ في البؤر الساخنة من العالم، وأيضا  
 ؛المكانية

، دعم  2021في عام    : تعزيز اآلثار اإليجابية للهجرة إلى المناطق الحضرية.شاملة للجميعمدن   (ج)
 هذا البرنامج الرئيسي السلطات المحلية والوطنية في تهيئة بيئات حضرية شاملة وغير تمييزية لجميع الناس.

للجميع   يجري  (د) الشاملة  المحلية  والمجتمعات  ”األحياء  آخرين:  رئيسيين  برنامجين  نطاق  توسيع 
الناس“، بم والنابضة بالحياة“ و الذكية التي محورها  ا يتماشى مع الموارد المتاحة، يتضمن روابط شاملة  ”المدن 

لنتائج الخطة االستراتيجية مع ضمان التآزر مع البرامج الرئيسية األخرى. وعالوة على ذلك، سيتم مواصلة األخذ  
بنهج يقوم على المعايير وبناء القدرات في تعزيز التفعيل على نطاق الوكالة لعملية التحول الرقمي ضمن سياقات 

 ضرنة المستدامة. الح
التقرير المرحلي السنوي الشامل لعام  ويجري   -11 للفترة    2021حاليًا إعداد  بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية 

لتوزيعه في االجتماع الرفيع   2022نيسان/أبريل    28، وسينشر بنسخة مرفقة على اإلنترنت بحلول  2020-2023
الحضرية   الخطة  تنفيذ  بشأن  العامة  للجمعية  األمم المستوى  لموئل  التنفيذي  المجلس  إطالع  سيتم  الجديدة. كما 

. واستجابة لطلب الدول األعضاء في األمم المتحدة، سيعرض  2022المتحدة على هذه المسألة في دورته الثانية لعام  
دفة لعام التقرير الكامل التقدم المحرز في سبيل تحقيق النتائج المقررة )مجاالت النتائج(، قياسًا بمؤشراتها المسته

2021 . 
 _____________ 


