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المجلس التنفيذي لبرنامج األمم  
 ةالمتحدة للمستوطنات البشري

 2022 لعامثانية الالدورة 
 2022تشرين الثاني/نوفمبر  23-21نيروبي، 

 *من جدول األعمال المؤقت 7البند 
المتحدة  األمم  لبرنامج  والتشغيلية  المعيارية  األنشطة 
األنشطة  عن  اإلبالغ  فيها  بما  البشرية،  للمستوطنات 

المتحدة في عام  البرنامجية   وتنفيذ    2021لموئل األمم 
البرامج الفرعية والبرامج الرئيسية وأنشطة التعاون التقني،  
المتحدة  األمم  موئل  استجابة  بشأن  المستجدات  وآخر 

)كوفيدلجا كورونا  فيروس  مرض  ومشاركة 19-ئحة   ،)
والمناطق   واألقاليم  البلدان  في  المتحدة  األمم  موئل 

 المتضررة من النزاعات والكوارث

 التقدم المحرز فيما يتعلق بالبرامج الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

 تقرير المديرة التنفيذية 

 مقدمة -أولا 
التقرير الضوء على التقدم المحرز فيما يتعلق بالبرامج الرئيسية لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات ُيسّلط هذا  -1

البشرية )موئل األمم المتحدة(، وهي أدوات حاسمة األهمية للدفع نحو األخذ بنهج أكثر تكاماًل فيما يتعلق باألنشطة 
. وُيقدم التقرير لمحة عامة قصيرة عن  2022/3المجلس التنفيذي المعيارية والتنفيذية لموئل األمم المتحدة، وفقًا لمقرر 

كل برنامج رئيسي، ويبين االستراتيجية المستخدمة والتقدم المحرز، وُيحدد ُسبل المضي قدمًا في ضوء التحديات والفرص  
ذ، تتقاطع جميع البرامج قابلة للتنفي 2023-2020الراهنة. وكأداة لجعل الخطة االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة  

 الرئيسية مع مجاالت التغيير المحددة في الخطة: 

)الحد    1)أحياء سكنية ومجتمعات شاملة للجميع ونابضة بالحياة(؛ ومجال التغيير    1البرنامج الرئيسي   )أ(  
 ؛ 3-1و 1-1الحضري المتصل(؛ والنتيجتان  - من التفاوت المكاني والفقر في المجتمعات عبر التسلسل الريفي 
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)تعزيز الرخاء المشترك للمدن    2)مدن ذكية ُتركز على الناس(، ومجال التغيير    2البرنامج الرئيسي   )ب( 
 ؛ 3-2والمناطق(؛ والنتيجة 

الرئيسي   )ج(  المناطق   3البرنامج  فقراء  أجل  من  الصمود  على  قادرة  بشرية  مستوطنات  )النهوض: 
 ؛ 2-1و  1-3ناخي وتحسين البيئة الحضرية(؛ والنتيجتان )تعزيز العمل الم 3الحضرية(؛ ومجال التغيير 

)مدن شاملة للجميع: تعزيز األثر اإليجابي للهجرة إلى المناطق الحضرية(؛ ومجال    4البرنامج الرئيسي   )د( 
 ؛ 3و 2و 1)العمل بفعالية على منع حدوث األزمات الحضرية والتصدي لها(؛ نتائج مجاالت التغيير  4التغيير 

 )مدن أهداف التنمية المستدامة(؛ وجميع مجاالت التغيير وجميع النتائج.  5البرنامج الرئيسي  )هـ( 

للبرامج الرئيسية   -2 المتحدة لمناقشة األهمية المستمرة  التنفيذي لموئل األمم  التقرير فرصة للمجلس  ويتيح هذا 
 يع نطاق أثر البرامج.لتعزيز تكامل العمل المعياري والتشغيلي، وتحديد أولويات هذا العمل، وتوس

 لحياةبا: أحياء سكنية ومجتمعات شاملة للجميع ونابضة  1البرنامج الرئيسي   -ثانياا 

 1لمحة عامة عن البرنامج الرئيسي  -ألف

المتعلق باألحياء السكنية والمجتمعات الشاملة للجميع والنابضة بالحياة، التعاون بين   1يتيح البرنامج الرئيسي   -3
المصلحة المتعددين، والمساعدة التقنية، وتعبئة الموارد، لتعزيز التجديد الحضري الشامل للجميع والقادر على  أصحاب 

 الصمود، ولتمكين األحياء السكنية والمجتمعات المحلية لكي تصبح أكثر شمواًل وصحة وحيوية. 

المنا -4 المكاني وتغيُّر  التفاوت  لمعالجة  الحضري  التجديد  البرنامج  اجتماعية، ويستخدم  قيمة  بناء  خ، وتعزيز 
والقدرة البيئية على الصمود، والرخاء االقتصادي المشترك. ويمثل التجديد الحضري أداة تكاملية قوية للتأثير االجتماعي  

 واالقتصادي والبيئي من خالل تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة وإضفاء طابع محلي على أهداف التنمية المستدامة. 

 1الرئيسي  البرنامج - باء

المجتمعية،  -5 الحضرية، والمشاركة  السياسة  في  األدوات والتجارب  إلى مختلف  الرئيسي  البرنامج  يستند هذا 
والعمليات التشاركية، والتنمية االقتصادية المحلية، والتنقل، والعمل المناخي، والصحة الحضرية، والخدمات األساسية، 

المكاني القوي والعمليات الشاملة القائمة على حقوق اإلنسان لوضع سياسات قوية  واإلسكان. وهو يستفيد من األساس  
 تتجنب المخاطر المصاحبة للتجديد الحضري وتخفف منها وتديرها.

 تطوير الشراكات 

يدعم البرنامج الرئيسي، بوصفه مبادرة تنسيقية، الحوكمة المتعددة المستويات وُيركز على بناء القدرات وتقديم   -6
دة التقنية من أجل صياغة االستراتيجيات. ويعمل البرنامج الرئيسي أيضًا في تعاون وثيق مع القطاع الخاص  المساع

والصناديق والمؤسسات االستثمارية الدولية والمؤثرة لوضع نماذج أعمال ومعايير شاملة لتعزيز الشراكات بين القطاعين  
المجتم التقنية العام والخاص. ومن خالل تفاعالته مع مجموعات  القدرات والمساعدة  بناء  البرنامج  ُيوفِّر  المحلي،  ع 

الشريكة في   البحثية  المؤسسات  المحلي. وتشارك  المجتمع  التي يقودها  التجديد الحضري  لمبادرات  الالزمة  واألدوات 
 وضع المواد المعيارية والتقنية والتدريب.

 1التقدم المحرز في البرنامج الرئيسي  - جيم
 الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي حتى 2020تطور البرنامج من عام  -1

تحول التركيز نحو تحسين التنسيق الداخلي والتعاون بين أصحاب المصلحة، واتخاذ مبادرات للتجديد الحضري  -7
 الموارد. وإقامة شبكات للشراكة من أجل الجهات الفاعلة غير التقليدية، وتحديد فرص تعبئة 

 وُيركز البرنامج حاليًا على ثالثة من مجاالت النتائج الرئيسية:  -8
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البيانات والمعارف الموحدة بشأن الشمول المكاني والعمل المناخي في المدن، بما في ذلك منصات  )أ(  
 البيانات والمنهجيات وأفضل الممارسات للتجديد الحضري؛ 

أجل التجديد الحضري الشامل للجميع والقادر على الصمود في   تعزيز الشبكات العالمية واإلقليمية من )ب( 
 وجه تغيُّر المناخ؛ 

المبادرات والحلول المتخذة والمنفذة عن طريق إضفاء طابع محلي على عمليات التجديد الحضري  )ج( 
 على المستوى العالمي. 

 المبادرات والحافظة -2

إعداد   -9 مثل  جهود،  الماضية    ”تقريرمن خالل  الصحية  األزمات  من  التعلم  والفيروسات:  الحضري  التجديد 
ُيساهم البرنامج الرئيسي بدور نشط في   ”المبادئ التوجيهية للتجديد الحضري الشامل للجميع والمستدام“،والحالية“، و

 تطوير أدوات معيارية وإرشادات تقنية في مجال التجديد الحضري من جانب موئل األمم المتحدة.

تحقق تعزيز الشبكات وتبادل المعارف من خالل التحضير الجتماعات وحوارات رفيعة المستوى، مثل مؤتمر و  -10
، واجتماع فريق الخبراء المعني بالتجديد الحضري كأداة لتحقيق االنتعاش  2020الدولي للتجديد الحضري لعام    سول

 العالمية لمبادرات التجديد الحضري“. ”الخريطة، و2021الشامل للجميع والمستدام في عام 

وعالوة على ذلك، تعاون البرنامج في مبادرات التجديد الحضري في خمسة مواقع في لبنان وكينيا والمكسيك  -11
بشأن التجديد   المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسوالصومال. وال تزال مبادرتان رئيسيتان أخريان جاريتين لوضع معايير  

 لجميع، والتنمية المشتركة، وبناء القيمة االجتماعية. الحضري الشامل ل

 حالة استراتيجية الميزنة وتعبئة الموارد -3
في  -12 والتشييد  الحضرية  والتنمية  اإلسكان  ذلك وزارة  بما في  الحكومات،  الرئيسية من  األنشطة  لت بعض  ُموِّ

يا، وحكومة منطقة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانوالحكومتان اإلقليميتان لمنطقتي الباسك وكاتالونيا  ألمانيا،  
وحكومة   إسبانيا،  الحضري    سولفي  للتجديد  الفرنسية  الوطنية  الوكالة  مع  مناقشات  وتدور   Agence)الحضرية. 

Nationale pour la Rénovation Urbaine – ANRU)  والوكالة الوطنية للتجديد الحضري في المغرب ،(Agence 

Nationale pour la Rénovation Urbaine – ANRUR)  ومعهد التخطيط في فورتاليزا في البرازيل ،(Instituto 

de Planejamento de Fortaleza) والفريق المعني بالبيئة والمسائل االجتماعية والحوكمة في شركة هاينز للتطوير ،
عقاري، ومجموعة كالريون، وجامعة نيويورك، ومختبر التجديد الحضري المستدام التابع لجامعة بوكوني في إيطاليا. ال

وينصب التركيز حاليًا على زيادة توسيع مبادرات التجديد الحضري على نطاق المدن وعلى المستويين اإلقليمي والوطني،  
وأطلس الممارسات الجيدة في مجال التجديد الحضري، وتوطيد   ووضع منصة متكاملة لرسم خرائط الشمول المكاني،

 مراكز التجديد الحضري اإلقليمية.

 1ُسبل المضي قدماا في البرنامج الرئيسي  -دال

تعبئة  للدفع قدمًا بالبرنامج الرئيسي بوسائل تشمل    1سُتعالج التحديات والفرص الخارجية المبّينة في الجدول   -13
 . أوسع نطاقا لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية
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 1الجدول 
 : الفرص والتحديات الخارجية 1البرنامج الرئيسي 

 التحديات  الفرص 

على   ممتازةأداة  الحضري  التجديد   محلي  طابع  إلضفاء 
أهداف التنمية المستدامة والخطة الحضرية الجديدة والخطة  

نظرًا   2023-2020االستراتيجية لموئل األمم المتحدة للفترة  
لتأثيرها على جميع أهداف التنمية المستدامة تقريبًا في آن  

 واحد.
وبيانات   معايير  إلى  حاجة  في  والخبراء  الحكومات 

لر  موحدة  القيمة  ومنهجيات  وبناء  المساواة  عدم  صد 
 االجتماعية. 

تعبئة موارد إضافية من المانحين غير  البرنامج قادر على  
 التقليديين. 

الحضري  جالت  تحقيقه ديد  نهج  وتختلف  السياق  محدد 
مبادرة عالمية مصحوبة بُأطر    وال بد من.  باختالف المناطق

 وأدوات ومنهجيات إقليمية ووطنية مكيَّفة.
الحضري ت ال أعمال  يحدده    جديد  جدول  معّينة  سياقات  في 

سياسي محّدد، مما يجعله عرضة للتغيير، ويمثل ذلك تحديًا  
 أمام استمرار التعاون مع الحكومات. 

 وفيما يلي اإلجراءات المقترحة لتوسيع نطاق البرنامج:  -14

حقق البرنامج نتائج في تطوير المعرفة ومبادرات التجديد الحضري الملموسة، وتوطيد الشراكات وتعبئة   )أ( 
وما يحققه من نتائج بصورة كبيرة إذا ُرصدت له موارد مخصصة بشروط    1الموارد. وسيزداد أثر البرنامج الرئيسي  

 ُميّسرة؛
التجديد الحضري من أجل إضفاء طابع محلي على أهداف التنمية  يلزم اإلبالغ بقوة أكبر عن أهمية   )ب(

المستدامة، وتوضيح الروابط بين اإلسكان وتغيُّر المناخ وأولويات أهداف التنمية المستدامة، وتمثيل التجديد كأداة قوية  
 إلضفاء طابع محلي متكامل على األهداف؛ 

تزايدة إلى نتائج، يلزم توفير مزيد من التمويل ألمانة  لكي يتمكن البرنامج فعليًا من تحويل الموارد الم )ج(
وتطوير  والدعوة  المعارف  وتبادل  التنسيق  مجاالت  في  األساسية  باألدوار  الشركاء  تزويد  أجل  من  الرئيسية  البرامج 

 المشاريع ودعم التنفيذ. 

 : مدن ذكية ُتركز على الناس2البرنامج الرئيسي   -ثالثاا 

 2امج الرئيسي لمحة عامة عن البرن -ألف 
، مدن ذكية ُتركز على الناس، الشمول واالستدامة في صميم المدن الذكية، وهو 2يضع البرنامج الرئيسي   -15

مجال ظل حتى وقت قريب منصبًا أكثر من الالزم على التكنولوجيا ومدفوعًا بالصناعة. ويعزز البرنامج نهجًا حيال 
م الحقيقية، على النحو الذي تحدده وتصفه المدن والمجتمعات المحلية المدن الذكية يبدأ بالناس وتحدياتهم وأولوياته

التزامًا  النهج  وسكان المناطق الحضرية، مما يضع احتياجات الناس في صميم تخطيط المدن الذكية. ويتطلب هذا 
 راسخًا بحقوق اإلنسان والشمول واستخدام التكنولوجيات الرقمية لتحسين نوعية الحياة. 

 مج إلى تحقيق ثالث نتائج:ويسعى البرنا -16

 تحويل السياسات لوضع الناس في صميم المدن الذكية؛  )أ(  
 من أهداف التنمية المستدامة؛ 11تمويل المدن الذكية لتحقيق الهدف  )ب( 
 بناء القدرات والمساعدة التقنية.  )ج( 
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 استراتيجية البرنامج الرئيسي  - باء
المدن الذكية واالبتكار الحضري. ويتولى تنفيذه فريق  في مجالي  يجمع البرنامج بين عمل موئل األمم المتحدة   -17

برنامج األمم المتحدة لتسريع تسخير  البرامج وقسم االبتكار في موئل األمم المتحدة، و   متعدد الوظائف من فرع تطوير
 رغ في ألمانيا.الذي مقره هامبو  تكنولوجيا االبتكارات لفائدة المدن

ويشمل البرنامج مكونات معيارية وتشغيلية. وتوجه المكونات المعيارية السلطات المحلية والوطنية والقطاع  -18
بشأن   التوجيه  توفير  خالل  من  الناس  على  تركز  ذكية  مدن  بُنهج  األخذ  نحو  العالمي  اإلنمائي  والمجتمع  الخاص 

على الحقوق في المدن والمجتمعات المحلية. ويدعم البرنامج أيضًا الدول    التكنولوجيات الرقمية الشاملة للجميع والقائمة
األعضاء في جهودها لالتفاق على إرشادات دولية لألخذ بنهج قوامه المدن الذكية التي تركز على الناس. وُينفذ البرنامج 

الحكومات المحلية على األخذ    مشاريع لتوجيه المدن في تخطيط مدن ذكية وتطبيق حلول ُتركز على الناس، ويبني قدرة
برنامج باستراتيجيات المدن الذكية التي ُتركز على الناس، وُيقدم التكنولوجيا الرقمية المبتكرة وحلول البيانات من خالل  

 األمم المتحدة لتسريع تسخير تكنولوجيا االبتكارات لفائدة المدن. 

 إقامة الشراكات 
لدول األعضاء وكيانات األمم المتحدة وكيانات الحكومات المحلية يواصل البرنامج بناء شراكات واسعة مع ا -19

الحكومية. وأقيمت منذ عام   الفاعلة غير  الجهات  الخاص، وغيرها من  القطاع  القائمة على  عدة    2020والمنصات 
المتحدة األمم  وكاالت  مع  شراكات  ذلك  في  بما  رئيسية،  المدن(1) شراكات  وشبكات  والهيئات  (2) ،  ، (3) األكاديمية، 

الوطنية(4)والمؤسسات اإلنمائية  اجتماعًا   .(5)، والمصارف  األوروبية،  المفوضية  بدعم من  فرنسا،  واستضافت حكومة 
لفريق خبراء معني بالمدن الذكية التي ُتركز على الناس. وفي إطار فريق األمم المتحدة العامل المشترك بين الوكاالت  

ُيشارك موئل األمم المتحدة في قيادة مسار عمل بشأن الذكاء االصطناعي للمدن الذكية    المعني بالذكاء االصطناعي،
 . (6)”متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة“التي ُتركز على الناس، مستفيدًا من دوره القيادي المشترك في مبادرة 

 2التقدم المحرز في البرنامج الرئيسي  - جيم
 حتى الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 2020تطور البرنامج من عام  -1

الناس،   -20 على الرغم من الموارد المحدودة، وضعت ُأطر معيارية لألخذ بُنهج المدن الذكية التي ُتركز على 
المعيارية.  والشراكات االستراتيجية، والفريق المتعدد الوظائف. وعالوة على ذلك، يجري وضع مجموعة من األ دوات 

“ للحكومات المحلية واإلقليمية ”األدلة اإلرشاديةوُأطلقت في الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي سلسلة من  
بشأن المدن الذكية التي ُتركز على الناس. وُأجريت بحوث عالمية حول الذكاء االصطناعي وحوكمة المدن الذكية وتقنية 

أجل من  المتسلسلة  أدوات   الكتل  مجموعة  ووضعت  للمدن،  الرقمية  الحقوق  لحوكمة  إطار  وأُعد  الحضرية.  التنمية 
للحكومات المحلية بشأن التحول الرقمي للمدن التي ُتركز على الناس بالتعاون مع االتحاد الدولي لالتصاالت ووكاالت 

 األمم المتحدة األخرى.

 المبادرات والحافظة -2
 اريع التالية: تشمل الحافظة التشغيلية المش -21

 
االتحاد الدولي لالتصاالت، ومكتب مبعوث األمين العام المعني بالتكنولوجيا، ومكتب األمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،  (   1)

 وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.  
 .منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدةو تحالف المدن من أجل الحقوق الرقمية، وشبكة المدن األوروبية، (  2)
 جامعة نابير في إدنبرة، وجامعة هافين سيتي، ومعهد ميال للذكاء االصطناعي في كيبيك.(  3)
 مؤسسات المجتمع المفتوح.(  4)
 المصرف اإلنمائي ألمريكا الالتينية.(  5)
 . /https://u4ssc.itu.intانظر: (  6)

https://u4ssc.itu.int/
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يجري تنفيذ مشاريع برنامج األمم المتحدة لتسريع تسخير تكنولوجيا االبتكارات في مجال رسم الخرائط  )أ( 
 والبيانات واإلدارة الرقمية في األردن والبرازيل وجمهورية تنزانيا المتحدة وجنوب أفريقيا والمكسيك؛ 

أدوات استراتيجية المدن الذكية“ وستدعم وضع سياسات واستراتيجيات محلية    ”مجموعةيجري وضع   )ب(
 ووطنية للمدن الذكية، مع التركيز على التنفيذ في أفريقيا؛

ُينفذ حاليًا برنامج تحدي المدن الذكية مناخيًا في أربع مدن، وحدد، كبرنامج ابتكار مفتوح، حلواًل ذكية   )ج(
 ؛ مناخيًا مقبولة مصرفيًا للمدن

 ؛(7) يجري تجريب مكتب المساعدة الرقمية للمدن في أربع مدن في أوروبا )د(
سياسات  )هـ( وضع  إلى  الناس  على  ُتركز  التي  الذكية  للمدن  الرئيسي  البرنامج  نطاق  توسيع  أدى 

 واستراتيجيات للمدن الذكية في جمهورية إيران اإلسالمية وميانمار ونيجيريا.
 وتعبئة الموارد حالة استراتيجية الميزنة -3

ألمانيا -22 حكومتا  قدمت  البرنامج،  من  األوليين  السنتين  المجتمع  (9) والسويد  (8)خالل  مؤسسات  عن  فضاًل   ،
، مساهمات. وتلقى البرنامج أيضًا دعمًا عينيًا من المصرف اإلنمائي ألمريكا الالتينية، وجامعة نابير في  (10) المفتوح

 إدنبرة، ومعهد ميال للذكاء االصطناعي في كيبيك. 

وال تزال المناقشات جارية مع حكومة ألمانيا حول المشاريع المتعلقة بالتحوالت العادلة في األماكن الصعبة   -23
قمية من أجل مناطق عشوائية أكثر قدرة على الصمود، واإلنعاش الحضري الذكي مناخيًا للمجتمعات المحلية والحلول الر 

المتضررة من األزمة في ناميبيا وأوكرانيا، فضاًل عن المبادرات الضمنية بشأن المدن الذكية مناخيًا. ويجري العمل حاليًا 
وع توسيع نطاق المدن الذكية التي ُتركز على الناس من خالل  مع جمهورية كوريا لصياغة المرحلة الثانية من مشر 

السياسات الحضرية الوطنية. وأعربت فرنسا عن اهتمامها بدعم وضع مبادئ توجيهية دولية بشأن المدن الذكية التي  
أعربت  ُتركز على الناس. وتجري مناقشات مع السويد حول التمويل اإلضافي لبرنامج تحدي المدن الذكية مناخيًا. و 

بوتسوانا عن اهتمامها بإنشاء مكتب لبرنامج األمم المتحدة لتسريع تسخير تكنولوجيا االبتكارات في غابورون، مع التركيز 
 على دعم التحول الرقمي في القارة األفريقية.

 2ُسبل المضي قدماا في البرنامج الرئيسي  -دال
 سُتعالج في سياق الدفع قدمًا بالبرنامج الرئيسي.التحديات والفرص الخارجية التي  2يبين الجدول  -24

 2الجدول 
 : الفرص والتحديات الرئيسية2البرنامج الرئيسي 

 التحديات الفرص
التنمية   في  األعمال  جدول  صدارة  الرقمي  التحول  احتل 

 الدولية.
ويزداد الطلب على الدعم من أجل المدن الذكية وما يرتبط 

 الرقمي.بها من مسائل التحول 
توجيهية   مبادئ  إلى  حاجتها  عن  األعضاء  الدول  أعربت 
للمدن  وطنية  واستراتيجيات  وسياسات  خطط  بشأن  دولية 

 الذكية.

تزال   ال  الذكية  إلى    تمثلالمدن  القمة  من  متجهًا  نهجًا 
التكنولوجيا   على  األول  المقام  في  ُيركز  وتحركه  القاعدة، 

 من دون مراعاة احتياجات الناس.  الصناعة
 الفجوة الرقمية تعوق تطور المدن الذكية. 

الذكية   للمدن  الالزم  التقني  الدعم  لتقديم  المحدودة  الموارد 
 التي ُتركز على الناس، وال سيما في أقل البلدان نموًا. 

 
 بروكسل ودبلن وصوفيا وتيرانا.  (  7)
 لبرنامج األمم المتحدة لتسريع تسخير تكنولوجيا االبتكارات لفائدة المدن.ماليين دوالر  6,6(  8)
 دوالر لبرنامج تحدي المدن الذكية مناخيًا.   500 000(  9)
 دوالر لمكتب المساعدة الرقمية للمدن. 150 000(  10)
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 وفيما يلي اإلجراءات المقترحة لتوسيع نطاق البرنامج:  -25

الصديقة للناس لتوسيع نطاق البرنامج ونشر اأُلطر وضع مبادئ توجيهية دولية بشأن المدن الذكية   )أ(  
 المعيارية وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من العمليات القطرية؛

االستفادة من العالقات القائمة مع األفرع والمكاتب اإلقليمية والقطرية التابعة لموئل األمم المتحدة من  )ب( 
 ؛توسيعها أجل ضمان استدامة الحلول القائمة وإمكانية

 االستفادة من الشراكات الخارجية القائمة وتحديد شراكات جديدة، وال سيما في القطاع الخاص؛  )ج( 
 زيادة القدرات من خالل تحديد مصادر تمويل مستدامة وطويلة األجل. )د( 

 ق الحضرية مستوطنات بشرية قادرة على الصمود من أجل فقراء المناط -: النهوض 3البرنامج الرئيسي  -رابعاا 
 3لمحة عامة عن البرنامج الرئيسي  -ألف

: مستوطنات بشرية قادرة على الصمود من أجل فقراء المناطق ”النهوضالمعنون    3يعالج البرنامج الرئيسي   -26
الحضرية“، أحد أكبر التحديات التي يواجهها التكيُّف مع تغيُّر المناخ؛ وكيفية بناء القدرة على الصمود لثالثة مليارات 

. وعلى  ومليار شخص يعيشون في مستوطنات عشوائية  (11) شخص يعيشون في المناطق المناخية الساخنة الضعيفة
 في المجموعات الحضرية الضعيفة بشكل غير متناسب.  (12) الرغم من الجهود المبذولة حتى اآلن، يؤثر تغيُّر المناخ

والهدف من البرنامج هو تعبئة استثمارات واسعة النطاق في مجال بناء القدرة على الصمود لتزويد الحكومات   -27
لقدرات وبيئة السياسات الالزمة لتسريع اإلجراءات القادرة على الصمود  الوطنية والمجتمعات المحلية بالموارد والمعارف وا

في وجه تغيُّر المناخ. وُيحسن البرنامج قدرات المجتمعات المحلية الحضرية الفقيرة على التكيُّف من خالل الحد من  
مات األساسية. ويدعو االختالالت المناخية في ُسبل العيش، وحمايتها من تكاليف الكوارث المناخية، وتحسين الخد

 البرنامج أيضًا إلى إدماج مسائل الضعف الحضري والتكيُّف مع تغيُّر المناخ في اأُلطر الوطنية وعلى نطاق المدن. 

 ويسعى البرنامج إلى تحقيق النتائج الرئيسية التالية:  -28

نون من الضعف تحقيق طفرة في التكيُّف والقدرة على الصمود لدى أكثر من ثالثة مليارات شخص يعا )أ( 
 في مواجهة تغيُّر المناخ على المستوى العالمي؛ 

إعادة توجيه التمويل المناخي إلى االستثمارات المحلية والواسعة النطاق في القدرة على الصمود لصالح   )ب(
 فقراء المناطق الحضرية األكثر ضعفًا؛

القدرة المحلية على الصمود من خالل    تعزيز بيئة سياسات تمكينية ونقل المعرفة والقدرات من أجل بناء )ج(
 الحوكمة المتعددة المستويات والشراكات التعاونية.

 3استراتيجية البرنامج الرئيسي  - باء

ُينفذ البرنامج حلواًل مبتكرة ومؤكدة الجدوى وقابلة للتمويل من أجل فقراء المناطق الحضرية والبيئات الطبيعية  -29
والمبنية. ويدعو إلى إدماج العمل المناخي الحضري المراعي لمصالح الفقراء في السياسات والخطط وااللتزامات المناخية 

ني، والعمل المناخي العالمي، وهياكل التمويل. ويسعى البرنامج إلى  الوطنية على مستوى المدن وعلى المستوى الوط
الشديدة   الحضرية  المناطق  في  الفقراء  لمصالح  المراعية  للجميع  الشاملة  التكيُّف  لمشاريع  والتمويل  االستثمار  زيادة 

 
مساهمة الفريق  ،  Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerabilityانظر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ،  (   11)

 ( )الفصل الثامن(.2022بتغيُّر المناخ )باريس، للهيئة الحكومية الدولية المعنية تقرير التقييم السادس العامل الثاني في 
، مساهمة الفريق  Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerabilityانظر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ،  (   12)

 ( )الفصل الثاني عشر(.  2022لمناخ )باريس، للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر اتقرير التقييم السادس العامل الثاني في 
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تصاداتها بمرحلة انتقالية،  الضعف، مع التركيز على المدن الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اق
وأقل البلدان نموًا، والدول الجزرية الصغيرة النامية. وهو ُيعزز قدرة الحكومة بجميع مستوياتها والشركاء األساسيين، على  
تنسيق إجراءات الحوكمة المتعددة المستويات من أجل بناء قدرة فقراء المناطق الحضرية على الصمود، بما في ذلك  

 الستثمارات القادرة على الصمود وتعبئتها.الوصول إلى ا

 إقامة الشراكات 
يستند البرنامج إلى المبادرة العالمية المتعددة الشركاء لبناء قدرة فقراء المناطق الحضرية على الصمود، التي   -30

 الذي دعا إلى عقده األمين العام.  2019ُأطلقت في مؤتمر قمة العمل المناخي لعام 

 3التقدم المحرز في البرنامج الرئيسي  - جيم

 لدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالميحتى ا 2020تطور البرنامج من عام  -1
أهدافه في العمل المعياري والتشغيلي لموئل األمم المتحدة، وأكد    3، أدمج البرنامج الرئيسي  2020منذ عام   -31

لعام   “شهر أكتوبر الحضري ”في عدة أحداث الحاجة الملحة لمعالجة المسائل التي تواجهها الفئات األكثر ضعفًا. وساهم  
حملة السباق إلى الصفر، وانضم موئل األمم المتحدة أيضًا إلى حملة السباق إلى القدرة على الصمود.    في  2021

وخالل الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، دعم موئل األمم 
البلديات المشاركة في االتفاقية اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، المتحدة، إلى جانب دوائر الحكومات المحلية وسلطات  

للمناخ. وخالل الدورة الحادية عشرة للمنتدى  ”الحوكمة المتعددة المستويات والعمل التعاوني“ في ميثاق غالسكوإدماج 
الحضري العالمي، وقِّعت مذكرة تفاهم مع مركز تعزيز القدرة على الصمود التابع لمؤسسة أدريان أرشت روكفلر، الذي  

 سينتدب موظفًا معنيًا باالحترار الحضري إلى موئل األمم المتحدة.

في   -32 الرئيسي  البرنامج  أهمية  على  األضواء  الحضري  وُسلطت  أكتوبر  المستوى:  أحداث رفيعة    2020عدة 
، والدورة السادسة والعشرون لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم  2021، ومؤتمر االبتكار من أجل المدن لعام  2021و

ة ، ومؤتمر قم2022المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، والدورة األولى للمجلس التنفيذي لموئل األمم المتحدة لعام  
 ، والدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.2022المدن األفريقية لعام 

 المبادرات والحافظة -2
مليون دوالر، بما في ذلك جهود العمل المناخي في    89,8اتسعت حافظة البرنامج الرئيسي حتى اآلن إلى   -33

بلدًا، بتمويل من صندوق التكيُّف، ومصرف التنمية اآلسيوي، وألمانيا، ومبادرة المناخ الدولية،    17مدينة في    20نحو  
 للتعاون اإلنمائي الدولي. ستكهولم، والوكالة السويدية اومعهد ستيفتيلسن للمياه في 

 حالة استراتيجية الميزنة وتعبئة الموارد -3

أتاح مشروعان الفرصة لمشاريع معيارية وعالمية إضافية: مقترح ُصمم بدعم من الوكالة السويدية للتعاون   -34
مستوطنا وإنشاء  الحضرية  البيئة  وتحسين  المناخي  العمل  لتعزيز  متكاماًل  نهجًا  يبني  الدولي  على اإلنمائي  قادرة  ت 

الصمود لفقراء المناطق الحضرية في مدغشقر ومالوي وجزر سليمان؛ ومشروع ممول من الشريحة الرابعة عشرة من 
حساب األمم المتحدة للتنمية ُيركز على بناء قدرات الدول الجزرية الصغيرة النامية في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي 

القدرة على الصمود ومراعاة صالح لجائحة  والمحيط الهادئ من أجل التعافي من ا للبيئة وقائم على  على نحو مراٍع 
 .الفقراء

السكن الالئق والمدن    -وفي إطار المشاريع التي ال تزال قيد اإلعداد المتوافقة مع أولويات المديرة التنفيذية   -35
 54صندوق التكيُّف، سُيخصص    والممولة من  -وتغيُّر المناخ، وإضفاء طابع محلي على أهداف التنمية المستدامة  

مليون دوالر لمشاريع في أذربيجان، وأنتيغوا وباربودا، وجمهورية إيران اإلسالمية، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، 
 . منغولياغانا، وكوت ديفوار، و ، ووسانت لوسيا، وسري النكا
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تدير استنساخ المعارف ونقلها من االستثمارات  ومن األمور الحاسمة األهمية لنمو البرنامج تعزيز أمانته التي   -36
 على المستوى القطري من خالل زيادة التمويل األساسي والمخصص.

 3ُسبل المضي قدماا في البرنامج الرئيسي  -دال

د استراتيجية تعبئة الموارد للبرنامج الرئيسي   -37 مجاالت ذات أولوية للقدرة على الصمود، وكذلك البلدان    3ُتحدِّّ
 مليون دوالر للبرنامج.  500يجية التي تتوفر فيها إمكانات تخصيص ميزانيات تتجاوز  االسترات 

ووضعت استراتيجية إلدارة المعرفة تربط بين مكاتب موئل األمم المتحدة على المستوى العالمي لتيسير تعميم   -38
 ادة من أنشطته.البرنامج على نطاق موئل األمم المتحدة وترسيخ أفضل ممارساته الناشئة والدروس المستف

 3الجدول 
 : الفرص والتحديات الخارجية3البرنامج الرئيسي 

 التحديات الفرص
 حافظة مشاريع مدروسة لصندوق التكيُّف.

 الخبرات واألدوات والمنهجيات القائمة.
توسيع نطاق الشراكات التي أعيد إحياؤها في الدورة الحادية 

خالل   العالمي  الحضري  للمنتدى  السابعة  عشرة  الدورة 
المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف  لمؤتمر  والعشرين 
اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ، من خالل المبادرة الرئاسية لتلك  

 الدورة.
 زيادة الموارد البشرية ومجموعة الخبراء في البرنامج. 

 انخفاض الموارد البشرية. 
بشأن ُسبل  المعارف والقدرات المحدودة للحكومات المحلية  

الحصول على التمويل المناخي للمستويات المحلية وتحقيق  
 الصمود لفقراء المناطق الحضرية. 

 

 وفيما يلي اإلجراءات المقترحة لتوسيع نطاق البرنامج:   -39

تحديد الشراكات االستراتيجية من خالل تحليل الخبرة والتجارب وأفضل الممارسات والدروس المستفادة  )أ( 
 القائمة؛

 زيادة تعبئة الموارد عن طريق تعميم قصص النجاح بين أصحاب المصلحة المعنيين. )ب(

 : مدن شاملة للجميع: تعزيز األثر اإليجابي للهجرة إلى المناطق الحضرية4البرنامج الرئيسي   -خامساا 
 4لمحة عامة عن البرنامج الرئيسي  -ألف

الرئيسي   -40 البرنامج  إنشاء  المناطق المعنون    4منذ  إلى  للهجرة  اإليجابي  األثر  تعزيز  للجميع:  شاملة  ”مدن 
إلى الفرار من ديارهم بصورة مطردة وكبيرة، مسجاًل ، ازداد عدد األشخاص الذين اضطروا  2020الحضرية“ في عام  

أيار/مايو   النزاعات    مليون شخص  100، نزح  2022أرقامًا قياسية جديدة. وفي  العالم بسبب  أنحاء  قسرًا في جميع 
. ويهدف البرنامج إلى تسخير األثر اإليجابي (13) وانعدام األمن الغذائي واألزمة المناخية وغيرها من حاالت الطوارئ 

شأن للهجرة والتشرد في المناطق الحضرية. وشدد األمين العام على أهميته في اإلرشادات واالتفاقات العالمية األخيرة ب
التشرد. ولتحقيق الطموح المتمثل في جعل البيئة الحضرية أكثر شمواًل للمهاجرين والمشردين داخليًا والمجتمعات المحلية 
المضيفة، أطلق موئل األمم المتحدة في الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي برنامجًا عالميًا للهجرة مدته أربع 

من خالل تعزيز الُنهج القائمة على    4ا البرنامج العالمي تفعيل البرنامج الرئيسي  سنوات. وكان الهدف من وضع هذ
 األدلة كأساس للعمل المعياري والتشغيلي لموئل األمم المتحدة في مجال الهجرة إلى المناطق الحضرية.

 
 . 2022مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، (  13)
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 4استراتيجية البرنامج الرئيسي  - باء

 يشمل البرنامج نتيجتين:  -41

)استنادًا إلى البيانات واأُلطر واألدوات المعيارية( التي تسترشد بها الحلول الشاملة  تحسين المعارف   )أ( 
 لجميع المهاجرين إلى المناطق الحضرية والمشردين داخليًا ومجتمعاتهم المحلية المضيفة؛ 

لتحديات   )ب( الناس لالستجابة  التي ُتركز على  المبتكرة والمتكاملة  الحلول  الهجرة والتشرد  توسيع نطاق 
 وفرصهما في المناطق الحضرية من خالل الُنهج القائمة على المناطق؛

تعزيز قدرات مقر موئل األمم المتحدة ومكاتبه اإلقليمية لدعم تنفيذ البرنامج العالمي في عشرة بلدان   )ج(
ت المحلية والوطنية، فضاًل عن  . وسُتبذل أيضًا جهود لبناء القدرات من أجل دعم الحكوما2024رائدة بحلول نهاية عام  

 الشركاء التشغيليين. 

 إقامة الشراكات 
تدخل الشراكات في صميم نهج البرنامج لبناء المعارف وتبادلها. ويعمل موئل األمم المتحدة بالفعل مع الجهات  -42

الدولي. وحدد موئل  الفاعلة الرئيسية، مثل مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والبنك  
األمم المتحدة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين مجاالت التعاون، وأطلقا سلسلة من الحلقات الدراسية الشبكية  
الداخلية لتبادل مجاالت خبراتهما على نحو أفضل واستكشاف آفاق التعاون في الميدان. وأوفدت مفوضية األمم المتحدة 

مستشاري البرامج إلى موئل األمم المتحدة لفترة أّولية مدتها سنة واحدة لدعم البرنامج الرئيسي   لشؤون الالجئين أحد كبار
 في المقر. 

وُيشكل موئل األمم المتحدة أيضًا جزءًا من عدة شبكات ومنصات إقليمية وعالمية لألنشطة العالمية في مجال   -43
لحضرية، مثل التحالف العالمي المعني باألزمات الحضرية،  الدعوة والتوعية وتبادل المعارف بشأن الهجرة إلى المناطق ا

والمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية، والمنتدى العالمي لالجئين، وخطة العمل العالمية للنهوض بالوقاية والحماية  
ة المعرفة العالمية  ، وشبكة األمم المتحدة المعنية بالهجرة، وشراك (GP2.0)  وإيجاد الحلول لألشخاص المشردين داخلياً 
 بشأن الهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي. 

 4التقدم المحرز في البرنامج الرئيسي  -جيم
 حتى الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 2020تطور البرنامج من عام  - 1

الحضري العالمي أساسًا على وضع  منذ إطالقه في الدورة العاشرة للمنتدى    4ينصب تركيز البرنامج الرئيسي   -44
البرامج في السياقات المتضررة من الهجرة والتشرد، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين. وفي شرق أفريقيا والقرن األفريقي، 
تعاون موئل األمم المتحدة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في استعراض مسائل اإلسكان واألراضي والملكية،  

المتحدة في مبادرة الحلول لجنوب السودان، وحالة الالجئين في السودان. وفي  وفي تق ييم إمكانية إدراج موئل األمم 
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وضع موئل األمم المتحدة برنامجًا مشتركًا مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون 

ج قائمة على األدلة للحد من ضعف الالجئين والمهاجرين وزيادة القدرة الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة، باستخدام ُنه
 على الصمود في المجتمعات المحلية المضيفة في ستة بلدان في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 

، ساهم موئل األمم المتحدة في تدخالت في البلدان التي تواجه حاالت تشرد واسعة النطاق  2022وفي عام   -45
. وانعكست مساهمة موئل األمم المتحدة في أفغانستان وباكستان وكينيا وموزامبيقممتدة في كثير من األحيان، مثل  و 

وفي   (14)2021عمل الفريق الرفيع المستوى المعني بالتشرد الداخلي في التقرير الذي أصدره الفريق في أيلول/سبتمبر  
المحلية في تحديد حلول . وأكدت الوثيقتان الدور الرئيسي للحكومات  (15) برنامج عمل األمين العام بشأن التشرد الداخلي

 دائمة للتشرد الداخلي وتنفيذها، فضاًل عن الطابع الحضري المتزايد للتشرد. 

 
 (.2021. ) تسليط الضوء على التشرد الداخلي: رؤية للمستقبلالفريق الرفيع المستوى المعني بالتشرد الداخلي، (  14)
 (.2022خلي: متابعة تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتشرد الداخلي“ ) ”برنامج عمل األمين العام بشأن التشرد الدااألمم المتحدة،  (   15)
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على صعيد  تغير المناخ، سواء من خالل العمل التشغيلي أو    بسبب  للتشرداالستجابة    بالفعلدعم البرنامج  و  -46
  التقنيويشارك موئل األمم المتحدة في الفريق  .  ، مثل قيادة المسار الحضري لمبادرة التنقل المناخي في أفريقياالسياسات

الناجمين عن تغير   المعنون "تشكيل مستقبل التنقالت في أفريقيا: معالجة التشرد القسري والهجرةالذي يتابع التقرير  
لمنتدى الجهات صاحبة  القمة الحضري  وشمل ذلك مساهمات في مؤتمر    .2022في آذار/مارس    المناخ" الذي صدر 

  28إلى    26في الفترة من  عبر اإلنترنت    المصلحة في مبادرة التنقالت الناجمة عن تغير المناخ في أفريقيا الذي ُعقد 
 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخعشرين لمؤتمر األطراف في  والدورة السابعة وال،  2022تموز/يوليه  

 .2022في تشرين الثاني/نوفمبر  سُتعقدالتي 

 وُكلِّف موئل األمم المتحدة بالمشاركة في قيادة مجال المسؤولية المتعلق باإلسكان واألراضي والملكية.  -47

 المبادرات والحافظة -2
برامج   -48 تنفيذ  عام  وبدأ  وفي  المناطق.  جميع  في  جديدة  وقطرية  االستجابة 2022إقليمية  تخطيط  أضيف   ،

الرئيسي على   البرنامج  الُنهج، يعمل  الشرقية. ولتحسين تنسيق  المتحدة في أوروبا  إلى مشاركة موئل األمم  ألوكرانيا 
الترا والنهج  الداخلي  للتشرد  الدائمة  بالحلول  يتصل  فيما  المؤسسية  القدرات  والتنمية  تعزيز  اإلنساني  العمل  بين  بطي 

والسالم من خالل تصميم دورات على اإلنترنت بالتعاون مع الشبكات العالمية لخطة العمل العالمية للنهوض بالوقاية  
والحماية وإيجاد الحلول لألشخاص المشردين داخليا ولجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان  

 قتصادي.اال

 حالة استراتيجية الميزنة وتعبئة الموارد -3
يلزم توفير موارد أساسية إضافية أو مساهمات طوعية للشروع في البحوث وجمع البيانات أو دعمها، وتكييف   -49

توفير أنسب األدوات، وتعزيز مشاركة موئل األم المتحدة، من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي. ومن المهم أيضًا  
ر البرنامج العالمي للهجرة إلى المناطق الحضرية   التمويل األّولي لزيادة الدعم المقدم لتطوير البرامج تبعًا للطلب. وُيقدِّّ

 دوالر سنويًا.  480 000أن تكلفة دعم البرمجة في مجال واحد من المجاالت العشرة ذات األولوية تبلغ نحو 

 4رئيسي ُسبل المضي قدماا في البرنامج ال -دال

 4الجدول 
 : الفرص والتحديات الخارجية4البرنامج الرئيسي 

 التحديات الفرص
 حافظة موسعة على المستوى الميداني في جميع المناطق. 

 الخبرة واألدوات والمنهجيات القائمة. 
الشراكات التي أُعيد إحياؤها في الدورة الحادية عشرة للمنتدى 

 الحضري العالمي.
وفي  ظهور   الشرقية  أوروبا  في  للدعم  جديدة  احتياجات 

 أوكرانيا بصفة خاصة. 

الزيادة الكبيرة والمطردة في عدد المشردين والمهاجرين على  
 المستوى العالمي. 

المعارف والقدرات المحدودة للحكومات المحلية بشأن كيفية 
 مواجهة التحديات الناشئة عن التشرد والهجرة. 

عمله  وسيواصل   -50 تعزيز  من خالل  الحضرية  المناطق  إلى  بالهجرة  المعني  العالمي  البرنامج  تنفيذ  البرنامج 
المتعلق بالبيانات، وتحسين المعلومات بشأن بناء القدرات والبرمجة. وسيجري االنتهاء من استعراض الحافظة الحالية  

سياقها، والمساهمة في االتجاه االستراتيجي   وتحليلها لتحديد أفضل الممارسات لتوسيع نطاقها وتكرارها ووضعها في
 العام للبرنامج. 
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ونتيجة لذلك، سُيحدد موئل األمم المتحدة المناطق الجغرافية العشر ذات األولوية التي تشتد فيها الحاجة وتتاح  -51
الهجرة إلى    فيها لموئل األمم المتحدة أكبر فرصة إلضافة قيمة إلى جهود األمم المتحدة األوسع في التصدي لتحديات

 المناطق الحضرية والتشرد الحضري عبر النهج الترابطي بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم. 

 : مدن أهداف التنمية المستدامة5البرنامج الرئيسي   -سادساا 

 5لمحة عامة عن البرنامج الرئيسي  -ألف
الرئيسي   -52 البرنامج  ل  5يستجيب  المستدامة  التنمية  التنفيذ المتعلق بمدن أهداف  العمل في  لحاجة إلى تسريع 

المحلي ألهداف التنمية المستدامة خالل عقد العمل، والعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو ُيركز على  
مدينة لتسريع تحقيقها لألهداف وأثر ذلك على حياة مليار شخص.    1 000الهدف الطموح المتمثل في دعم أكثر من  

باإلنجازات االستثنائية للمدن ويحفز هذه اإلنجازات من خالل إصدار شهادات مدن أهداف التنمية ويعترف البرنامج  
 المستدامة.

التخطيط االستراتيجي؛ )ج(   -53 البيانات وتحليلها؛ )ب(  البرنامج بتسلسل من أربعة مسارات: )أ( جمع  ويلتزم 
ر وتنفيذها. وُيعزز البرنامج في نهاية المطاف الفرص  توطيد أركان المؤسسات الوطنية؛ )د( تمويل المشاريع العالية األث

 االقتصادية المحلية وُيحسن في الوقت نفسه االستدامة البيئية ويحد من عدم المساواة االجتماعية.

 5استراتيجية البرنامج الرئيسي  - باء

اإلنترنت ألدوات جمع  -54 على  )أ( مستودع  يلي:  بما  المدن  تزويد  التوسع من خالل  إمكانية  البرنامج  يحقق 
مشاريع   إعداد  يتولى  الذي  المدن  في  االستثمار  مرفق  إلى  والوصول  المؤسسية،  القدرات  وتنمية  وتحليلها،  البيانات 

ي تدعم المدن المشاركة في كل مرحلة من مراحل دورة  لالستثمار وُيطابق مصادر التمويل؛ )ب( مراكز الدعم التقني الت
مدن أهداف التنمية المستدامة. ويقوم بتعبئة المبادرة العالمية من خالل الشراكات الوطنية المتعددة المدن، بما في ذلك  

قودها النساء بدعم الشراكات مع أفرقة األمم المتحدة القطرية، ونوافذ التنفيذ العالمية، بما في ذلك مبادرة المدن التي ت
من أنشطة األعمال التجارية واألعمال الخيرية التي تقودها النساء، ومبادرة للعواصم، والشباب والرياضة، وشبكات المدن 
النوافذ كامتيازات،   الدينية. وسُتدار بعض  الناطقة بالفرنسية(، والطوائف  )مع التخطيط لشبكات الكومنولث والشبكات 

 المتحدة المواد والموارد وشهادات االعتماد للشركاء من أجل قيادة عملية التنفيذ. وسيوفِّر موئل األمم 

 إقامة الشراكات 
، والتحالف العالمي للرؤساء التنفيذيين، ومعهد دراسات  ُينفذ البرنامج الرئيسي بالشراكة مع جامعة إراسموس -55

اإلسكان والتنمية الحضرية، ومؤسسة معهد األمم المتحدة لمؤشر االستدامة العالمية، وصندوق األمم المتحدة للمشاريع 
 والمستثمرين.  اإلنتاجية، والمنتدى االقتصادي العالمي، وحكومات البلديات الوطنية، والشبكات الوطنية والدولية للمدن

 5التقدم المحرز في البرنامج الرئيسي  - جيم
 إلى الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي 2020تطور البرنامج من عام  -1

مستودعًا    2020منذ إطالقه في الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي في عام    5أنشأ البرنامج الرئيسي   -56
البرنامج   المكانية. وأنشأ  للبيانات  القدرات، وأدوات  المؤسسي وتنمية  للتشخيص  أدوات  الرقمية، بما في ذلك  لألدوات 

أهدا إعداد مشاريع  يتولى  الذي  المدن  في  االستثمار  باستخدام مرفق  بينها  والتوفيق  األثر  ذات  المستدامة  التنمية  ف 
مصادر تمويل متنوعة. وفي ظل التطور الكبير الحالي في األدوات، يستخدم البرنامج هذه األدوات في عشر مدن عبر  

ة أوسع  أربع قارات. وخالل الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، شرع موئل األمم المتحدة في إلحاق مجموع
، سيجري إنشاء برامج قطرية في ما ال يقل عن عشر مدن في دولة بوليفيا المتعددة 2022مدينة. وفي عام    25تضم  

، ليصل العدد اإلجمالي للمدن التي ستغطيها هذه البرامج إلى نحو ماليزياغانا وكولومبيا و و   القوميات وإكوادور وتونس
 مدينة. 100
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نطاقه، سينشئ أربعة مراكز عالمية: رصد المدن، وأداء المدن، واالستثمار،    وبينما يستعد البرنامج لتوسيع -57
وإصدار الشهادات. ويتعامل الجناح الحضري العالمي في كندا حاليًا مع وظيفة اإللحاق وإصدار الشهادات. وستكون 

رد التقنية للمدن المشاركة والشركاء.  المراكز العالمية بمثابة مراكز للتميُّز توفِّر التدريب والدعم التقني والتواصل والموا
وباإلضافة إلى ذلك، يقترح البرنامج سلسلة من ست نوافذ للتنفيذ تنظمها أفرقة مواضيعية للدوائر المعنية: التجمعات 
الوطنية، وشبكات الحكم المحلي، والمدن في أقل البلدان نموًا، وشبكات الشباب، وأنشطة األعمال التي تقودها النساء،  

 طوائف الدينية. وال

 المبادرات والحافظة -2
المتعددة  -58 بوليفيا  دولة  في  البرنامج )الباز  التي سيغطيها  التجريبية  المدن  البرنامج  أهم معالم حافظة  تشمل 

القوميات؛ وشنغهاي، في الصين؛ وكيبي في غانا؛ وبنانغ في ماليزيا؛ ومفرا في البرتغال؛ وحي النور في والية القصرين  
 التنمية المستدامة، واألدوات الرقمية، ومرفق االستثمار في المدن. في تونس(، وسلسلة المؤتمرات العالمية لمدن أهداف  

، عمل البرنامج على إطالق برامج مدن وطنية ألهداف التنمية المستدامة في دولة بوليفيا 2022وفي عام   -59
بالشراكة    مدن   10مدن(، وماليزيا )  10مدينة(، وغانا )  14مدن(، وإكوادور )  5مدن(، وكولومبيا )  4المتعددة القوميات )

 مدن(.  10مدن( وتونس ) 6مع مؤسسة أوربانيس(، والمغرب )

 حالة استراتيجية الميزنة وتعبئة الموارد -3
الفترة   -60 ُأطلقت خالل  التي  الوطنية  البرامج  بعض  تمويل  المتوقع  الوطنية   2023-2022من  السلطات  من 

ن مصارف إنمائية. وسيدعم المانحون برامج أخرى )إكوادور وماليزيا( أو من الحكومات اإلقليمية )كولومبيا( بدعم م
ل مبادرة المدن التي تقودها النساء من خالل اتحاد من المنظمات الخيرية والشركات التي   )مثل غانا وتونس(. وستموَّ
تقودها النساء. وفيما يتعلق بنافذة الشباب والرياضة، تجري مناقشات مع منظمة خيرية ومع عدد من نجوم الرياضة  

األنشطة  ذو  تدعم  التي  المؤسسات  مع  اتصاالت  أجريت  الدينية،  بالنافذة  يتعلق  وفيما  الضخمة؛  المالية  األرصدة  ي 
 المشتركة بين األديان.

 5ُسبل المضي قدماا في البرنامج الرئيسي  -دال

شهادات مدن  تمشيًا مع اإلطار العالمي للرصد الحضري، ُيجري البرنامج نقاشات القتراح نموذج إلصدار   -61
 أهداف التنمية المستدامة التي سيجري االعتراف بها على نطاق منظومة األمم المتحدة.

، وهي مبادرة على نطاق منظومة Local 2030مع مبادرة    قويعمل البرنامج في الوقت نفسه في تعاون وثي -62
لبرامج الوطنية ونوافذ التنفيذ تحديدًا المستدامة. وستستفيد اأهداف التنمية    إضفاء طابع محلي على األمم المتحدة لدعم  

لعام   المستدامة  التنمية  أهداف  على  محلي  طابع  إضفاء  مبادرة  مراكز  المواضيعية.   2030من  الخبرة  ستوفِّر  التي 
 .5وسيجري تعزيز هذه المراكز من خالل توفير األدوات الرقمية التي استحدثها البرنامج الرئيسي 
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 5الجدول 
 : الفرص والتحديات الخارجية5الرئيسي البرنامج 

 التحديات الفرص
 الطلب على شهادات مدن أهداف التنمية المستدامة.

 الطلب على المساعدة التقنية.
 الطلب على تمويل المشاريع العالية األثر.

اهتمام الممولين بالعمل مع البرنامج الرئيسي واالستثمار في 
 المدن على نطاق العالم.أهداف التنمية المستدامة في 

الحاجة إلى موارد مكرسة على المستوى المركزي لدعم تعبئة 
 نوافذ التنفيذ والتنسيق العام. 

 خاتمة -سابعاا 

، لم يكن التقدم المحرز في  2021كما جاء في التقرير المقدم إلى المجلس التنفيذي في دورته الثانية لعام   -63
البرامج الرئيسية متوازنًا بسبب القيود المالية. غير أن التركيز على تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد، وهو ما ُتوِّج بعقد 

ن البرنامج من    دورات شهدت حضورًا كبيرًا في الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في كاتوفيتسه، بولندا، مكَّ
 اكتساب مزيد من الزخم وأسفر عن توقعات إيجابية بشأن تحقيق كل هدف من أهداف البرامج وغاياتها. 

 وستكون هناك حاجة ماسة في المستقبل إلى الدفع بقدرات وخبرة إضافية نحو البرامج الرئيسية. ويمكن تنظيم -64
دعم األمانة عبر البرامج الرئيسية. وسيتيح تحسين التنسيق بين البرامج زيادة فعالية تخطيط الشراكات االستراتيجية بين 
البرامج الرئيسية، وخاصة فيما يتعلق بالتعبئة المشتركة للموارد والعمل المتكامل في المواقع ذات األولوية. ويلزم أيضًا  

 في مجال تطوير البرامج إلى المناطق دون اإلقليمية ذات الصلة.  زيادة التركيز على تقديم الدعم

وهناك حاجة إلى مزيد من التقارب بين البرامج العالمية والبرامج الرئيسية لموئل األمم المتحدة، لتقديم مزيد   -65
 قدرة على الصمود.  من الحلول المتكاملة والمناسبة بين تغيُّر المناخ، والهجرة، والمدن الذكية، والتجديد الحضري، وال

وأثبتت البرامج الرئيسية، بوصفها أدوات رئيسية لتكامل العمل المعياري والتشغيلي لموئل األمم المتحدة بما  -66
يتماشى مع األولويات العالمية، على النحو المبيَّن في عقد العمل والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، إمكاناتها  

من خالل مساعدة الدول األعضاء والشركاء في التنمية. ومن أجل زيادة األثر، تحتاج   في تحقيق أثر على نطاق واسع 
البرامج الرئيسية إلى توسيع نجاحاتها في الشراكات الرئيسية، والحصول على مزيد من الدعم للتمويل المخصص بشروط  

رة أو بشروط مشددة من الدول األعضاء.    ميسَّ

__________ __ 


