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*
البند  5من جدول األعمال املؤقت

أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية،
بما في ذلك مسائل التنسيق

أنشطة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
التعاون مع الوكاالت والمنظمات داخل منظومة األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية
خارج منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء اآلخرين في جدول أعمال
الموئل
تقرير المدير التنفيذي
أوالً  -مقدمة
 - 7يستعرض هذا التقرير التقدُّم احملرز يف صدد التعاون بني برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية
والكيانات األخرى داخل منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية خارج منظومة األمم املتحدة
والشركاء يف جدول أعمال املوئل أثناء الفرتة من  7كانون الثاين/يناير  2073حىت  37كانون األول/ديسمرب
.2072

ثانياً  -التعاااون مااع المنظمااات والوكاااالت داخاال منظومااة األماام المتحاادة فااي تنفيااذ جاادول أعمااال الموئاال
واألهداف اإلنمائية لأللفية ووضع خطة التنمية لما بعد عام 5102
ألف  -الجمعية العامة
 - 2أثناء الفرتة اليت يغطيها التقرير اسرتشدت األعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة بشأن اإلسكان
شجعت اجلمعية
والتنمية احلضرية املستدامة (املوئل الثالث) بقرار اجلمعية العامة  .232/86ويف ذلك القرار ّ
* .HSP/GC/25/1
K1500077
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التوسع احلضري يف إعداد خطة التنمية ملا بعد عام  2075وأ ّكدت
العامة على إيالء االهتمام الالزم ملوضوع ُّ
ورحبت اجلمعية
قرار جملس إدارة موئل األمم املتحدة  72/22بشأن املسامهة يف العملية التحضريية ودعمهاَّ .
العامة باخلطة االسرتاتيجية ملوئل األمم املتحدة للفرتة  2072-2072وأحاطت علماً بعملية استعراض أساليب
وشجعت جلنة املمثلني الدائمني على مواصلة النظر يف اقرتاحات اإلصالح ،مبا
احلوكمة يف موئل األمم املتحدة ّ
التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن كيفية مباشرة
يف ذلك التوصيات واخليارات املطروحة يف هذا الصدد ،هبدف ُّ
للمدن.
استعراض احلوكمة .وقامت اجلمعية العامة أيضاً بتعيني يوم  37تشرين األول/أكتوبر يوماً عاملياً ُ

 - 3ويف الدورة التاسعة والستني واصلت اجلمعية العامة يف قرارها  228/82التشجيع على إيالء االعتبار
الواجب ُّ
للتوسع احلضري املستدام عند إعداد خطة التنمية ملا بعد عام  .2075وأ ّكدت اجلمعية العامة أيضاً
جمدَّداً تشجيعها للدول األعضاء وموئل األمم املتحدة ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني على اختاذ التدابري
يعزز تعميم املساواة
املناسبة لتنفيذ قرار جملس اإلدارة  2/22وطلبت إىل املدير التنفيذي ملوئل األمم املتحدة أن ِّ
بني اجلنسني ومتكني املرأة يف العمل املعياري والتشغيلي للموئل .وطلبت إىل األمني العام أن يبقي احتياجات
موئل األمم املتحدة من املوارد قيد االستعراض مبا يكفل مواصلة بذل اجلهود من أجل زيادة فعاليته وكفاءته
أقرت اجلمعية العامة بأن
وشفافيته وحتسني ُسبُل مساءلته يف سياق دعم تنفيذ واليته .وباإلضافة إىل ذلك ّ
تغريات كثرية من حيث نطاقها ودرجة تعقيدها،
مسؤوليات موئل األمم املتحدة طرأت عليها على مر السنني ُّ
وبأن مطلب تقدمي الدعم الفين والتقين إىل البلدان النامية اعرتاه تبدُّل يف جماالت تتعلَّق باملـُدن واملستوطنات
البشرية املستدامة ،على النحو الوارد يف خطة املوئل االسرتاتيجية للفرتة .2072-2072

باء  -المجلس االقتصادي واالجتماعي
 - 2أحاط اجمللس االقتصادي واالجتماعي علماً مع التقدير ،يف قراره  30/2072بشأن املستوطنات
البشرية ،بأول جزء على اإلطالق من اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتعلِّق بالتكامل وموضوعه التحضُّر
لتحول من أجل إحراز التنمية
املستدام وتركيز هذا اجلزء على دور ُّ
التوسع احلضري املستدام باعتباره قوة ل ُّ
وشجع اجمللس احلكومات على إيالء االعتبار املناسب لدور التحضُّر واملستوطنات
املستدامة والنهوض هباّ .
نسق للسياسات القطاعية
البشرية يف التنمية املستدامة يف خططها اإلمنائية الوطنية من أجل ضمان التنفيذ امل َّ
املختلفة داخل املـُدن واملستوطنات البشرية بشكل عام ووضع وتطبيق سياسات التخطيط احلضري.
جيم  -مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة األمم المتحدة المعني بالتنسيق
 - 5واصل موئل األمم املتحدة االشرتاك يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين
بالتنسيق وركائزه الثالث ،وهي اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى وجمموعة األمم
املتحدة اإلمنائية .وعيّنت اللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى موضوع التحضُّر املستدام باعتباره نقطة تركيز
اسرتاتيجية ألعماهلا .ومتثَّلت إحدى األدوات اهلامة لزيادة مشاركة منظومة األمم املتحدة يف التنمية احلضرية
التوسع احلضري والتنمية املستدامة :حنو خطة حضرية جديدة لألمم
املستدامة يف ورقة السياسة العامة املعنونة ” ُّ
خمصص تابع للجنة بصياغتها ( ،CEB/2014/6الفقرة .)53
املتحدة“ ،اليت سيقوم فريق عامل ّ
دال  -اآلليات األخرى المشتَا َركة بين الوكاالت

 - 8كثَّف موئل األمم املتحدة مشاركته يف جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية على الصعيدين العاملي
واإلقليمي ،حيث كان عضواً مناوباً يف الفريق االستشاري للمجموعة اإلمنائية يف السنة اليت بدأت يف  7كانون
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الثاين/يناير  .2073وهبذه الصفة ،كان موئل األمم املتحدة ميثِّل إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية
واالجتماعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) .ويف عام ،2072
اشرتك موئل األمم املتحدة مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف قيادة مشاورات اجملموعة اإلمنائية بشأن التطبيق
احمللي خلطة التنمية ملا بعد عام  2075واألهداف اإلمنائية لأللفية على األصعدة الوطنية واإلقليمية والعاملية.
وكانت نتائج هذه املشاورات ،اليت مت جتميعها يف تقرير بعنوان مليون صوت :العامل الذي نريد ،أساساً لتقرير
جتميعي ق ّدمه األمني العام بشأن خطة التنمية ملا بعد عام  )A/69/700( 2075وعلى الصعيد القطري ،كان
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي شريكاً رئيسياً مع موئل األمم املتحدة ،وخاصة يف منطقة أمريكا الالتينية ،حيث
قام بدعم تنفيذ األنشطة يف الربازيل وكولومبيا وكوبا وإكوادور واملكسيك .وتعمل الوكالتان معاً أيضاً يف
اجلمهورية العربية السورية ويف دولة فلسطني لتعزيز ظروف املعيشة احلضرية.
 - 1وواصل موئل األمم املتحدة العمل ُم رِ
شرتكاً مع آلية تعميم مراعاة حقوق اإلنسان التابعة جملموعة األمم
املتحدة اإلمنائية حيث قدم مدخالت خلطة التنمية ملا بعد عام  2075وبدأ مشروعاً ُمشترـرركاً مع صندوق األمم
املتحدة للسكان لتعزيز املشاركة مع آليات حقوق اإلنسان من خالل تتبّع تنفيذ التوصيات واملالحظات اخلتامية
آلليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،وخاصة يف سياق االستعراض الدوري الشامل الذي يقوم به جملس
حقوق اإلنسان .ويساهم موئل األمم املتحدة بنشاط أيضاً يف أعمال الفريق العامل املـُشترـررك املعين بقضايا
االنتقال ،حيث استفاد من أعماله بشأن الصمود احلضري من أجل تسهيل التوازي بني أوساط اإلغاثة
اإلنسانية وأوساط التنمية.
 - 6وقام موئل األمم املتحدة بدعم فريق عامل معين بالتنمية احلضرية املستدامة يف إطار الفريق اإلقليمي
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائيةُ ،م رِ
شرتكاً مع صندوق األمم املتحدة
للسكان وبرنامج األمم املتحدة املـُشترـررك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب
(اإليدز) وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة) وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة وأمانة اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للح ّد من الكوارث .وقام موئل األمم املتحدة بقيادة فرقة
وسع احلضري يف إطار الفريق اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ التابع جملموعة األمم املتحدة
عمل معنية بالت ُّ
اإلمنائية ،وتتألف من  72وكالة تشمل أعماهلا إعداد ورقة إلرشاد األفرقة القطرية لألمم املتحدة للتعامل بصورة
مشرتركة مع التح ّديات العديدة والفرص اليت ينطوي عليها التحضُّر يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ .ويشارك موئل
ر
األمم املتحدة أيضاً يف فريق الدول العربية التابع جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية.
التعاون المشتَا َرك بين الوكاالت ألغراض االستجابة اإلنسانية

أثناء الفرتة قيد االستعراض تزايد بصورة ملحوظة اعرتاف منظومة األمم املتحدة باخلربة الفنية املوضوعية
ملوئل األمم املتحدة يف األزمات احلضرية .وموئل األمم املتحدة هو أحد األطراف األصلية اليت تتألف منها
اللجنة الدائمة املـُشترـرركة بني الوكاالت وأحد أعضاء فريقها العامل ،وهو عضو يف اللجنة التنفيذية للشؤون
اإلنسانية .ويتمثّل أحد األدوار احلامسة لألعضاء األصليني يف تقييم وحتديد مستوى االستجابة املطلوبة يف أي
املدمرة من املستوى
حالة بعينها من حاالت الطوارئ اإلنسانية .وقد وقع عدد غري مسبوق من حاالت الطوارئ ِّ
( 3اجلمهورية العربية السورية والفلبني وجنوب السودان ومجهورية أفريقيا الوسطى والعراق) وكذلك من حاالت
الطوارئ من املستوى  2يف باكستان وصربيا ودولة فلسطني .وقام موئل األمم املتحدة باملشاركة بنشاط واملسامهة
يف املساعدة التقنية املقدمة لدعم الدول األعضاء املتضررة .ويرأس موئل األمم املتحدة الفريق املرجعي املعين
بالتص ّدي للتح ّديات اإلنسانية يف املناطق احلضرية ،التابع للجنة الدائمة املشترـرركة بني الوكاالت ،و قد عمل هذا
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الفريق على زيادة وضوح القضايا احلضرية وأثّر تأثرياً كبرياً على التفكري املؤسسي والنُـ ُهج املؤسسية إزاء االستجابة
للطوارئ يف املناطق احلضرية .وقدَّر موئل األمم املتحدة ،باعتباره جهة التنسيق املسؤولة عن مسائل اإلسكان
واألراضي واملمتلكات يف إطار جمموعة احلماية العاملية اليت ترأسها املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،دعماً حامساً ٍ
لعدد من البلدان اليت تواجه هذه التح ّديات احلضرية ويواصل توفري القيادة التقنية
للمجموعات العاملية يف موضوعات اإليواء واالنتعاش املب ّكر .ويساهم أيضاً يف مشاريع املياه واملرافق الصحية
وسبُل املعيشة يف حاالت الطوارئ احلضرية؛ وختطيط املستوطنات املستدامة؛ وتوفري املياه واملرافق
والصحة ُ
الصحية للمخيّمات اليت تستضيف الالجئني السوريني وتوفريها أيضاً لالجئني احلضريني الذين ال يقيمون يف
خميّمات يف لبنان واألردن .ويف سياق برنامج إلعادة توطني العراقيني املشردين داخلياً اعتناق هنج ابتكاري لتوفري
حلول مستدامة من خالل توزيع أدوار قيادية على احلكومة احمللية والقطاع اخلاص واجملتمع احمللي يف إدماج
حل النزاعات على األراضي
اإلسكان احلضري مع التنمية االقتصادية احمللية .وأقيم أيضاً برنامج ُم ر
شرتك بشأن ّ
املشردين داخلياً يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
لصاحل ّ

املشرتكة بني الوكاالت اليت أنشئت لتعزيز
وساهم موئل األمم املتحدة يف عمل آلية االستجابة السريعة ر
قدرة منظومة األمم املتحدة على االستجابة لألزمات .ويعمل املوئل أيضاً عن كثب مع أمانة مؤمتر القمة العاملي
للمساعدة اإلنسانية الذي سيُع رقد يف عام  2078من خالل صياغة املسار احلضري يف إطار املوضوعات ذات
الصلة ،مبا يف ذلك تعيني اخلرباء يف جماالت املخاطر احلضرية والصمود احلضري والصحة احلضرية واألمن الغذائي
احلضري والعنف احلضري .وجيري أيضاً تطوير الروابط مع أمانة املوئل الثالث .وباإلضافة إىل ذلك ،قام موئل
األمم املتحدة بإعارة املوظفني إىل بعثة األمم املتحدة للتص ّدي العاجل لفريوس إيبوال من أجل مواجهة التح ّديات
احلضرية هلذا الوباء.
 - 2وشارك موئل األمم املتحدة يف اجتماع فريق اخلرباء املعين باملنتدى السياسي الرفيع املستوى للتنمية
املستدامة الذي ُعقد يف نيويورك يومي  3و 2نيسان/أبريل  2073وأدىل ببيان يف االجتماع االفتتاحي للمنتدى
يف الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة.
 - 70وقبل إنشاء أمانة للموئل الثالث يف متوز/يوليه  2072جرى حشد منظومة األمم املتحدة والبنك
وعقدت ثالثة اجتماعات حتضريية يف جنيف يف متوز/يوليه  2073ويف نيويورك
الدويل للتحضري لذلك املؤمترُ .
يف تشرين الثاين/نوفمرب  2073وأثناء الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي اليت ُعقدت يف ميديلني،
كولومبيا ،يف نيسان/أبريل .2072
 - 77ويواصل موئل األمم املتحدة أداء دور هام يف الشبكة املشترـرركة بني وكاالت األمم املتحدة املعنية بتنمية
الشباب ،وق ّدم دعماً خاصاً لتنمية وتنفيذ خطة عمل بشأن الشباب على صعيد منظومة األمم املتحدة .وصدر
التقرير األول عن خطة العمل يف عام  .2072واشرتكت إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ومنظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) وموئل األمم املتحدة يف الدعوة لعقد اجتماع فريق خرباء معين
تطرق هذا االجتماع إىل مجلة
بالشباب واملشاركة املدنية يف مقر اليونسكو يف باريس يف حزيران/يونيه  2072و ّ
للتوسع احلضري يف العامل النامي ،حيث تعمل املدن بصفتها أداة متكني لزيادة مشاركة
قضايا منها الصفة الفريدة ُّ
مصادر املعلومات يف تقرير الشباب
الشباب يف احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية .وكان االجتماع أحد
ً
العاملي .2075
 - 72وأنشئ فريق عامل تابع لألمم املتحدة بشأن الشفافية يف كانون الثاين/يناير  2073مبساعدة من
منصة لوكاالت األمم
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع ليكون مبثابة ّ
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وتوىل موئل األمم
املتحدة ملناقشة الشفافية واملساءلة واالنفتاح ،مع الرتكيز على املبادرة الدولية لشفافية املعونةّ .
قدت ثالثة اجتماعات يف الفرتة ،2072/2073
وع ر
املتحدة رئاسة الفريق العامل منذ شباط/فرباير ُ .2072
وعقدت حلقتان تدريبيتان بشأن الشفافية باالشرتاك مع برنامج
مجعت ممثلني من  72وكالة متعددة األطرافُ .
األمم املتحدة للبيئة يف نريويب يف آذار/مارس  2073باالشرتاك مع اليونسكو يف باريس يف آب/أغسطس
.2073
 - 73وشارك موئل األمم املتحدة يف اجتماع الفريق االستشاري املشترـررك بني الوكاالت ملنظومة األمم املتحدة
واملنظمات الدولية بشأن تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً للعقد  ،2020-2077ويف
اجتماع الفريق االستشاري املشترـررك بني الوكاالت املعين بأقل البلدان منواً الذي ُعقد يف آذار/مارس .2073

 - 72ويف إطار برنامج األمم املتحدة املشترـررك املعين باحلكم احمللي وال مركزية توفري اخلدمات يف الصومال،
يعمل موئل األمم املتحدة بصفته عضواً نشطاً يف الفريق القطري لألمم املتحدة ويعمل على دعم االتفاق اجلديد
املكونة من ست نقاط .ويشارك يف التخطيط احلضري وحوكمة األراضي
بشأن الصومال وخطة احلكومة ّ
والتشريع؛ والتمويل البلدي ،مبا يف ذلك الضرائب على العقارات على أساس نظام املعلومات اجلغرافية؛ وإدارة
الفضالت الصلبة؛ وبناء القدرات لدى احلكومات احمللية ،مبا يشمل العاملني والبنية التحتية املادية .ويشارك
موئل األمم املتحدة أيضاً يف الربجمة املشترـرركة لصاحل مجهورية الكونغو الدميقراطية مع منظمة األمم املتحدة
لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل.

ثالثاً  -التعاون مع مكتب األمين العام وأجهزة األمم المتحدة
املنسق جلدول أعمال املوئل ( )E/2013/68مبثابة مرجع موضوعي
 - 75كان تقرير األمني العام بشأن التنفيذ َّ
أثناء التفاوض على قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي بشأن املستوطنات البشرية .وواصل موئل األمم
املتحدة ،باعتباره الكيان الرائد يف منظومة األمم املتحدة يف جمال التنمية احلضرية املستدامة ،العمل من خالل
اجمللس االقتصادي واالجتماعي لدعم جدول أعمال املوئل على صعيد املنظومة .ومت تنظيم نشاطني هامني
يتصالن بالتنمية املستدامة أثناء اجلزء الرفيع املستوى للمجلس يف عام  :2073مها اجتماع املائدة املستديرة
التضخم الشبايب الدميوغرايف ،واجتماع
الوزاري الرفيع املستوى بشأن تسخري االجتاه العاملي املزدوج
ّ
للتحضر و ّ
وعقد اجلزء األول املتعلُّق بالتكامل للمجلس االقتصادي
اللجنة التنسيقية املشرتكة بني وكاالت املوئل الثالثُ .
ومهد السبيل العتماد القرار .30/2072
واالجتماعي يف أيار/مايو  ،2072ورَّكز على
ّ
التحضر املستدام ّ

 - 78واستمر موئل األمم املتحدة يدعم بصورة مباشرة مكتب األمني العام يف جماالت التحضُّر وتنمية
تغري املناخ والتشريعات املتعلقة باألراضي واحلوكمة والشباب .ويعمل موئل
املستوطنات البشرية ،مع الرتكيز على ُّ
األمم املتحدة بالشراكة مع شبكات املـُدن وجمموعة واسعة من الشركاء اآلخرين يف متابعة املبادرتني الناشئتني عن
تغري
الع ُمد وحتالف القيادات لتمويل أنشطة مكافحة ُّ
مؤمتر القمة املعين ُّ
بتغري املناخ لعام  :2072ومها اتفاق ُ
املناخ يف املـُدن.

 - 71وطلبت وحدة سيادة القانون يف املكتب التنفيذي لألمني العام من موئل األمم املتحدة صياغة مذكرة
توجيهية بشأن الطريقة اليت ميكن هبا أن تكون املنظمة أكثر مالءمة لغرض التعامل مع األراضي والنزاع على
نطاق واسع .ويقود موئل األمم املتحدة مرحلة حتديد النطاق األويل ،بدعم قوي من إدارة الشؤون السياسية
وإدارة عمليات حفظ السالم .ويواصل موئل األمم املتحدة دعم كال املبعوث اخلاص لألمني العام ملنطقة
البحريات الكربى واملؤمتر الدويل املعين مبنطقة البحريات الكربى بشأن قضايا األرض واملمتلكات .وظل موئل
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األمم املتحدة شريكاً نشطاً يف الشراكة بني االحتاد األورويب واألمم املتحدة املتعلقة باألراضي واملوارد الطبيعية
ومنع النزاعات وكان أحد املشاركني يف صياغة الورقة االسرتاتيجية لتوجيه املرحلة التالية ،اليت تشمل تركيزاً إقليمياً
أكثر قوة على منطقة البحريات الكربى .وباإلضافة إىل ذلك ،ق ّدمت املنظمة يف الفرتة 2072-2073
مساعدة يف تنفيذ إطار السالم واألمن والتعاون جلمهورية الكونغو الدميقراطية واملنطقة يف اجملاالت املتصلة بإدارة
وسبل معيشة الشباب يف املناطق احلضرية.
األراضي والطاقة ُ

املشرتك لألمم املتحدة .وساهم موئل األمم املتحدة يف املؤمتر
 - 76ومتثّل تنمية الشباب جماالً رئيسياً للعمل ر
العاملي املعين بالشباب الذي عُقد يف سري النكا يف أيار/مايو  ،2072وكذلك البعثة اليت قام هبا املبعوث
اخلاص لألمني العام املعين بالشباب إىل مقديشيو يف أيلول/سبتمرب  2072لزيادة الوعي باحلالة احلرجة اليت
تواجه السكان الشباب يف الصومال .وقام مكتب املبعوث اخلاص ،بالشراكة مع حكومة أذربيجان وموئل األمم
املتحدة ووكاالت األمم املتحدة األخرى ،بعقد املنتدى العاملي األول املعين بسياسات الشباب.
 - 72ومن خالل آلية التنسيق اإلقليمي اليت صدر تفويضها من اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،رع ِمل موئل
األمم املتحدة بنشاط يف آلية آسيا واحمليط اهلادئ ،واشرتك يف العديد من االجتماعات الرفيعة املستوى أثناء
الفرتة اليت يغطيها التقرير وقام بدور نشط يف الفريقني العاملني املوضوعيني املعنيني بالبيئة وإدارة خماطر الكوارث.
وكانت الوكالة ممثّلة أيضاً يف اجتماعات آلية أفريقيا ،مبا يف ذلك املعتر ركف بشأن التعاون بني االحتاد األفريقي
واألمم املتحدة لدعم القضايا الناشئة ،وخاصة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملفوضية االحتاد األفريقي للفرتة
 2071-2072وجدول أعمال االحتاد األفريقي حىت عام .2083

رابعاً  -التعاااون مااع مكاتااب وإدارات ووكاااالت وبااناديق وب ارامج مح ا اددة وغيرهااا ماان الكيانااات فااي منظومااة
األمم المتحدة
 - 20نرشر برنامج األمم املتحدة املشترـررك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب
(اإليدز) وموئل األمم املتحدة تقريراً عن فريوس نقص املناعة البشرية يف املـُدن يف عام  .2072وكان الغرض من
التقرير هو تقدمي نظرة عامة عن وباء فريوس نقص املناعة البشرية يف املناطق احلضرية يف البلدان النامية ،مع
وعقد اجتماع يف باريس يف
الرتكيز على االختالفات داخل املناطق احلضرية وتقدمي إطار عمل برناجمي للمـُدنُ .
العمد الفرنسيون وممثلو الربنامج املشترـررك واملوئل بني جهات أخرى،
كانون األول/ديسمرب  2072حضره ُ
واعترمد إعالن باريس املعنون ”مـُدن املسار السريع :إهناء وباء اإليدز“.

 - 27وأثناء الفرتة اليت يغطيها التقرير ،قام موئل األمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األمم
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) بتنفيذ مبادرة مشترـرركة ،باسم املـُدن اآلمنة والصديقة للجميع ،لدعم األمان
احلضري يف األماكن العامة يف مثاين مـُدن :دوشانيب ومانيال احلضرية وبريوت الكربى ومراكش باملغرب ونريويب
وريو دي جانريو وسان خوسيه وتيغوسيغالبا .وتستفيد هذه املبادرة من استعمال نـُ ُهج مبتكرة تراعي الفروق بني
اجلنسني وتستند إىل األدلة الثابتة .وسوف ِّ
متكن السلطات احمللية ومناصري املرأة والشباب واألطفال من اختاذ
التحرش بالنساء والفتيات.
إجراءات لزيادة السالمة ومنع وتقليل العنف مبا يف ذلك العنف اجلنسي و ُّ
 - 22وتعاون موئل األمم املتحدة مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف صياغة مبادرة التنقُّل بالطاقة
الكهربائية يف احلضر ،اليت هتدف إىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس احلراري من خالل تشجيع تطبيق
االنتقال بالطاقة الكهربائية على نطاق واسع يف املـُدن .ويرجى أن تستأثر املركبات الكهربائية اخلفيفة بنسبة 30
يف املائة من السوق حبلول عام .2030
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 - 23ويواصل موئل األمم املتحدة املشاركة على مستوى كبار املوظفني يف أنشطة الفريق املعين باإلدارة
بالتنوع البيولوجي واالقتصاد
البيئية ،وكذلك املشاركة على الصعيد التقين يف أنشطة فريقي إدارة القضايا املعنيني ُّ
األخضر .ويف اجتماع الفريق املعين باإلدارة البيئية يف أيلول/سبتمرب  2072نوقِ رشت االسرتاتيجية البيئية على
نطاق املنظومة وكذلك مسألة التقدُّم على صعيد وكاالت املنظومة يف ختفيض انبعاثات الكربون وضرورة إعادة
تقييم أهداف الفريق بعد اعتماد خطة التنمية ملا بعد عام .2075
 - 22ويواصل موئل األمم املتحدة أيضاً العمل بالتعاون الوثيق مع منتدى األمم املتحدة الدائم املعين بقضايا
الشعوب األصلية .وشارك أحد أعضاء املنتدى الدائم يف املائدة املستديرة بشأن قضايا الشعوب األصلية يف
املـُدن يف ا لدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي ،وشارك موئل األمم املتحدة يف املؤمتر العاملي املعين بالشعوب
األصلية يف أيلول/سبتمرب .2072
 - 25وتواصل منظمة األغذية والزراعة وموئل األمم املتحدة العمل معاً على تنفيذ املبادئ التوجيهية الطوعية
لإلدارة املسؤولة حليازة األراضي ومصائد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين ،اليت وافقت عليها
لوضع صياغة مشترـرركة لتطبيق املبادئ التوجيهية على
جلنة األمن الغذائي يف  .2072وال يزال العمل جيري ر
الصعيد احلضري ،كما جيري العمل يف تعميم املبادئ التوجيهية يف أعمال الشبكة العاملية لوسائل استغالل
األراضي ويف برامج منظمة األغذية والزراعة على مجيع املستويات.
 - 28ويتعاون موئل األمم املتحدة مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف تعزيز أمن حيازة األراضي واملوارد
الطبيعية يف شرق أفريقيا واجلنوب األفريقي .ويف عام  2073وقّع موئل األمم املتحدة والصندوق الدويل للتنمية
الزراعية اتفاقاً ملدة ثالث سنوات لتطوير وإدماج أدوات ونـُ ُهج لصاحل الفقراء من أجل حصوهلم على حقوق
األراضي واملوارد الطبيعية يف إطار برامج إدارة املوارد الطبيعية يف الصندوق.
 - 21ومت رمسياً قبول موئل األمم املتحدة كمراقب يف جملس املنظمة الدولية للهجرة يف دورة اجمللس اخلامسة
بعد املائة يف عام  .2072والتزم موئل األمم املتحدة أيضاً بتعميق عالقات العمل مع املنظمة على صعيد
السياسات العامة يف عمليات املستوى القطري ،وخاصة أثناء األعمال التحضريية للمؤمتر الوزاري املعين
املشرتركة اجلارية على الصعيد القطري
باملهاجرين واملـُدن الذي سيُعقد يف عام  2075واملوئل الثالث .واملشاريع ر
يف نيبال وهاييت وميامنار وباكستان والفلبني والعراق وموزامبيق تشمل األعمال بشأن قضايا األراضي وبناء املآوي
وتقليل خطر الكوارث الطبيعية واألعمال االستشارية بشأن اهلندسة املعمارية املرنة.
 - 26ويشارك موئل األمم املتحدة يف األعمال التحضريية للمؤمتر العاملي للحد من خماطر الكوارث الذي
سيُعقد يف اليابان يف عام  .2075ويشارك موئل األمم املتحدة أيضاً يف الشراكات اليت أنشئت لتنفيذ
اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث كما يشارك جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا يف
برنامج احل ّد من املخاطر يف املناطق احلضرية وقدرهتا على الصمود يف أفريقيا الناطقة بالربتغالية لزيادة قدرات
البلديات على االستجابة يف حاالت الكوارث.
 - 22وتدعم اليونيسيف موئل األمم املتحدة يف سلسلة من مشاريع احل ّد من املخاطر ،تشمل مشاريع احل ّد
من املخاطر واألمن البشري يف موزامبيق ومدغشقر .ففي موزامبيق ،ينطوي العمل على تنقيح قوانني البناء
وقواعد بناء املدارس ،وكذلك تطوير مناهج مدرسية للح ّد من األخطار وأدوات تقييم االحتياجات بعد
الكوارث.
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 - 30وأعادت جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا إنشاء قسم للشؤون احلضرية يف حماولة منها لتعزيز
التحول اهليكلي يف أفريقيا .ويف إطار مذكرة التفاهم
عملها املتعلّق
ُّ
بالتوسع احلضري باعتباره عامالً رئيسياً يف ُّ
اليت ُوقِّـ رعت بني موئل األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألفريقيا يف  2072واصل موئل األمم املتحدة دعم
االحتاد الذي أنشئ ملبادرة سياسة األراضي ،يدعمه أيضاً مصرف التنمية األفريقي ومفوضية االحتاد األفريقي.
وموئل األمم املتحدة جزء من اللجنة التوجيهية للمبادرة و َّ
توىل قيادة العنصر املتعلّق بتطوير القدرات يف إدارة
األراضي ،هبدف دعم الدول األعضاء يف تنفيذ إعالن القضايا والتح ّديات املتصلة باألراضي يف أفريقيا الذي
اعتمده رؤساء دول االحتاد األفريقي يف عام .2002
 - 37وباإلضافة إىل ذلك ،يعمل املوئل عن كثب مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا واللجنة التقنية املتخصصة
املعنية باخلدمة املدنية واحلكم احمللي والتحضُّر والالمركزية التابعة لالحتاد األفريقي يف تنفيذ جدول األعمال
احلضري األفريقي ،مبا يف ذلك إعداد التقارير الوطنية للموئل الثالث وبناء القدرات لشركاء جدول أعمال املوئل
على الصعيد دون اإلقليمي واحلوارات بشأن السياسات العامة والبحوث التطبيقية لدعم إعداد واعتماد التقارير
التوسع
واملواقف اإلقليمية ألفريقيا يف املوئل الثالث .ومن املتوقَّع أن تزيد هذه الشراكة من وضوح صورة مسائل ُّ
وتعزز الشراكات بني اجلهات الفاعلة من الدول ومن غري الدول من أجل اعتماد جدول أعمال
احلضري ِّ
حضري جديد.
 - 32ويف عام  ،2073قام املوئل ،يف شراكة مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط
ممولة من احلساب اإلمنائي لتقييم هشاشة املـُدن يف مواجهة املناخ ووضع تفاصيل خيارات
اهلادئ ،بتنفيذ مبادرة ّ
التكيُّف يف ثالث ُمدن يف فيجي وفانواتو وبابوا غينيا اجلديدة .ومتت صياغة دليل سريع لتوزيعه على نطاق
واسع يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ .وأطلقت اللجنة وموئل األمم املتحدة أيضاً مبادرة ملنطقة آسيا واحمليط
وعقدت الوكالتان أيضاً مشاورات ألصحاب املصلحة املتعدِّدين ،بالشراكة مع
اهلادئ تتعلّق حبيازة األراضي .ر
للمساحني .وباإلضافة إىل ذلك ،سيقوم موئل األمم املتحدة ،بدعم من
منظمة األغذية والزراعة واالحتاد الدويل ّ
اللجنة ،ببناء قدرة شركاء جدول أعمال املوئل للمشاركة يف حوارات وبرامج السياسة العامة يف منطقة آسيا
واحمليط اهلادئ يف إطار العالمات املميّزة العاملية.
 - 33وتعاون موئل األمم املتحدة مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية ألمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب إلصدار تقرير عن قياس حاالت العجز يف املساكن يف منطقة أمريكا الالتينية .وقُدِّمت
االستنتاجات الرئيسية ودراسات احلالة إىل الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي .وسامهت اللجنة االقتصادية
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب أيضاً يف خطة عمل صياغة السياسات الوطنية بشأن نظام املـُدن وتعزيز
رابطة املـُدن الكولومبية.

يعزز تعاونه مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية
 - 32ومنذ منتصف عام  2072أخذ موئل األمم املتحدة ّ
واالجتماعية لغرب آسيا .وسامهت الوكالة يف الدورة الوزارية الثامنة والعشرين للجنة اليت ُعقدت يف تونس يف
أيلول/سبتمرب  2072ويف اجتماع لفريق اخلرباء بشأن التنمية االجتماعية الشاملة للجميع يف املنطقة العربية،
متعمقة عن دور املـُدن يف دعم إدراج اجلميع
ُعقد يف بريوت يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،2072وق ّدم نظرة ّ
اجتماعياً ومكانياً .وباإلضافة إىل ذلك ،يساهم موئل األمم املتحدة يف صياغة الفصل اخلاص باالستدامة
احلضرية يف تقرير اللجنة عن التنمية املستدامة يف املنطقة العربية .كما تشارك اللجنة يف املرحلة األخرية من
صياغة االسرتاتيجية العربية لإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة ،اليت وضعها موئل األمم املتحدة ،كما ستقود
اللجنة عملية التحضريات اإلقليمية للموئل الثالث.
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 - 35وساهم موئل األمم املتحدة مبساعدة تقنية ومساعدة لبناء القدرات يف ميدان التنمية احلضرية املستدامة
ملنظمة اليونسكو من أجل عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة واملؤشر العاملي ملـُدن التعلُّم
الذي وضعه اليونسكو .وواصلت اليونسكو أيضاً املسامهة يف التحالف العاملي لشراكات مشغِّلي مرافق املياه
الذي يقوده موئل األمم املتحدة.
 - 38ويف آذار/مارس  ،2073استعرض مديرا برنامج األمم املتحدة للبيئة وموئل األمم املتحدة التعاون بني
املنظمتني وحبثا طريقة تعزيز الشراكة وتنفيذ الربامج بصورة مشرتكة بينهما يف املستقبل .وعلى أساس هذا
وسهلت
االستعراض ،أُطلِقت شراكة املـُدن اخلضراء يف املنتدى احلضري العاملي يف نيسان/أبريل َّ .2072
الوكالتان تشكيل أمانة منتدى النقل املستدام يف أفريقيا ،الذي عقد أول اجتماع للخرباء وأول مؤمتر وزاري يف
نريويب يف تشرين األول/أكتوبر  .2072ويشرتك موئل األمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاً يف رئاسة
اللجنة التوجيهية للمبادرة العاملية للمياه املستعملة .وجيري وضع إطار موحد لل ٍ
رصد ملا بعد عام  2075بدعم
ّ
تغري
عمل
خطة
بدعم
كينيا
يف
كالتان
من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون .وعلى الصعيد القطري ،تقوم الو
ُّ
املناخ الوطنية ،بتمويل من إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية من أجل
إنشاء مشروع مشترـررك لتقليل االنبعاثات الصادرة عن قطاع النقل يف ُمدن كينيا الكربى .ويف آسيا ،تتشارك
تغري املناخ على أساس النظام اإليكولوجي يف نيبال وسري النكا
الوكالتان يف اقرتاح بشأن التكيُّف مع ُّ
وبنغالديش وإندونيسيا والفلبني.
بتغري املناخ أثناء الفرتة اليت يغطّيها التقرير.
 - 31وشارك موئل األمم املتحدة يف احلوارات الرئيسية املتعلقة ُّ
تغري املناخ،
وتشمل هذه احلوارات االجتماع التاسع عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ُّ
الذي ُعقد يف وارسو يف 2073؛ واجتماع تقين للخرباء من أقل البلدان منواًُ ،عقد برعاية االتفاقية ،بشأن خطط
التكيُّف الوطنية؛ واملنتدى املعين خبربات وأفضل ممارسات املـُدن والسلطات دون الوطنية فيما يتعلّق بالتكيُّف
وختفيف اآلثار ،الذي ُعقد يف بون يف  2072برئاسة نائب مدير املوئل ،واالجتماع العشرين ملؤمتر األطراف يف
االتفاقية ،الذي ُعقد يف ليما يف .2072
ميوهلما مرفق البيئة العاملية يف إثيوبيا
 - 36ويقوم موئل األمم املتحدة يف الوقت احلاضر بدعم تنفيذ مشروعني ّ
وكينيا وأوغندا حيث يعمل برنامج األمم املتحدة للبيئة باعتباره وكالة املرفق ويعمل موئل األمم املتحدة باعتباره
شريكاً تنفيذياً .ويرِّكز مشروعا شرق أفريقيا على النقل املستدام ودعم كفاءة الطاقة يف املباين .وكان مرفق البيئة
وتغري املناخ.
للمدن ُّ
العاملية وموئل األمم املتحدة ممثّـلرني يف اجتماع للجنة االستشارية ملبادرة موئل األمم املتحدة ُ
لمدن املستدامة التابع ملرفق البيئة العاملية ،على
ويف اجتماع استشاري بشأن املشروع التجرييب لنهج متكامل ل ُ
تغري املناخ.
درج كشريك يف حتالف القيادات لتمويل أنشطة مكافحة ُّ
التوايل .ومرفق البيئة العاملية ُم ر
املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين باحلق يف املسكن الالئق باعتباره عنصراً من عناصر احلق
 - 32وقد تعاون ّ
يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا السياق مع موئل األمم املتحدة يف دعم مسؤوليات
التشرد .وبالتحديد ،قدَّم موئل األمم
احلكومات يف صدد احلق يف املسكن الالئق ،مبا يف ذلك معاجلة مشكلة ُّ
املقرر اخلاص عن أمن احليازة ،مبا يف ذلك
املتحدة مدخالت بشأن أمن احليازة ،منها مدخالت لتقرير ق ّدمه ّ
فقراء احلضر ( .)A/HR/22/46وقدَّم موئل األمم املتحدة أيضاً مدخالت للدليل املعنون إعمال حقوق اإلنسان
يف املياه وخدمات الصرف الصحي ،كتبته املقررة اخلاصة املعنية مبياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي.
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 - 20ووقَّعت منظمة األمم املتحدة للتنمية والصناعة مبوئل األمم املتحدة مذكرة تفاهم عامة بشأن دعم
الصناعات والتكنولوجيات احلضرية األكثر نظافة من خالل مشاريع وبرامج تعاون تقين مشترـرركة.

وعزز موئل األمم املتحدة تعاونه مع املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان .وقامت الوكالتان
َّ - 27
بتوسيع األعمال املشترـرركة بشأن حقوق السكن/اإلخالء القسري من أجل إدراج دعم املفوضية السامية لتعميم
النهج القائم على حقوق اإلنسان يف املؤسسات يف سياق التعامل مع التنمية احلضرية املستدامة .واشرتكت
الوكالتان يف نشر صحيفة الوقائع رقم  25بشأن اإلخالء القسري ( ،)25/Rev.1وإنتاج مقطع فيديو بشأن
عمليات اإلخالء القسري وإصدار تقرير مت توزيعه على نطاق واسع بعنوان Losing Your Home: Assessing the
( Impact of Evictionعندما تفقد بيتك :تقييم أثر اإلخالء) يف  .2072وتعاونت املنظمتان أيضاً يف البحوث
اخلاصة حبقوق اإلنسان يف جماالت النقل والطاقة والصرف.
 - 22وقامت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،يف مكتب األمم املتحدة املعين باملخ ّدرات واجلرمية ،يف دورهتا
الثانية والعشرين وجملس إدارة موئل األمم املتحدة ،يف دورته الرابعة والعشرين ،باعتماد قرارات تكميلية بشأن
العمل من أجل إنشاء ُمدن أكثر أمناً ،وخاصة تعزيز املبادئ التوجيهية لتنفيذ برامج منع اجلرمية على املستوى
احمللي وصياغة مبادئ توجيهية على مستوى منظومة األمم املتحدة بشأن ُمدن أكثر أمناً .وباإلضافة إىل ذلك،
ُو ِضعت وثائق مشاريع مشرتكة عن رصد األمان احلضري وأفريقيا وأمريكا الالتينية لعامي  2078و.2071
مشرتك إضايف بشأن ُمدن أكثر أمناً على سبيل دعم الدول
وجيري بالتعاون مع البنك الدويل إعداد وثيقة برنامج ر
األعضاء وتنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام .2075
 - 23ويواصل مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع تقدمي الدعم األساسي ملوئل األمم املتحدة بشأن
مشروع الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي واملشاريع األخرى املنفَّذة يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
وكذلك يف الربازيل واململكة العربية السعودية.
 - 22واشرتك موئل األمم املتحدة مع صندوق األمم املتحدة للسكان واملنظمة العاملية للهجرة وإدارة الشؤون
االقتصادية واالجتماعية يف رئاسة معترك رفني تقنيني ُعقدا يف جنيف لبناء توافق اآلراء مع أطراف اجملتمع املدين
بشأن مؤشرات للتحضُّر املستدام وصياغة هذه املؤشرات .وميثّل ذلك أحد جماالت العمل األربعة ذات األولوية
يف إطار قضية ديناميات السكان اليت ينظر فيها الفريق العامل املفتوح العضوية التابع للجمعية العامة واملعين
بأهداف التنمية املستدامة.
 - 25ويتعاون موئل األمم املتحدة مع فريق األمم املتحدة املعين بالتنسيق واملوارد يف جمال سيادة القانون
لبحث كيفية دعم تكامل حقوق اإلنسان وسيادة القانون كقضية شاملة يف مجيع املنظمات؛ وكيفية دعم التعاون
على صعيد املنظمة يف قضايا سيادة القانون وحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك تبادل تعيني املوظفني؛ واعتناق نـُ ُهج
إدارية مشرتكة ونـُ ُهج مشرتكة إلدارة املوارد.

 - 28وموئل األمم املتحدة عضو يف اللجنة االستشارية املعنية بإطار تقييم إدارة األرض والتابعة جملموعة
البنك الدويل ،وتواصل املنظمتان تعاوهنما يف تنفيذ اإلطار على الصعيد القطري ،مبا يف ذلك يف مجهورية
الكونغو الدميقراطية والعراق .وتعمل املنظمتان أيضاً على صياغة واختبار إطا ٍر وأساليب وأدوات لتقييم ورصد
مدونات للبناء لتحقيق الصمود
القضايا املتعلقة باألرض ،مع الرتكيز بصورة حمدَّدة على أمن احليازة ووضع ّ
احلضري والتنمية احلضرية املستدامة ،وتشرتكان يف جهود القياس والبحوث وبناء القدرات .وجتري صياغة جمموعة
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من املؤشرات العاملية بشأن األراضي وأمن احليازة لتوفري معلومات خلطة التنمية ملا بعد عام  2075ومت
االضطالع بدراسة جدوى عن مجع البيانات على الصعيد القطري.
 - 21وقام موئل األمم املتحدة ومنظمة الصحة العاملية بتوسيع شراكتهما املتعلّقة مبوضوعات الصحة احلضرية
للقيام بعمليات وضع املعايري والعمليات امليدانية ،وخاصة يف جماالت األولويات التالية :تقليل اآلثار الصحية
للملوثات اهلوائية قصرية العمر مبشاركة احلكومات احمللية؛ والتصميم والتخطيط احلضريان وأثرمها على
ِّ
التدخالت االسرتاتيجية يف جمال الصرف الصحي وإدارة النفايات
وقاية/مكافحة األمراض غري املـُعدية؛ و ُّ
التدخالت املتصلة
والتصريف يف املناطق احلضرية؛ ووضع تقييمات ملخاطر األمراض يف املناطق احلضرية؛ و ُّ
باملياه/الصرف الصحي يف حاالت الطوارئ احلضرية .وطلبت منظمة الصحة العاملية وبعثة األمم املتحدة
للتص ّدي العاجل لفريوس إيبوال من موئل األمم املتحدة تقدمي خربة فنية حضرية متخصصة إىل غينيا وليبرييا
وسرياليون ،وخاصة للمساعدة يف حتسني االستجابة يف املناطق احلضرية ،اليت تُعتررب أمراً جوهرياً للتغلُّب على
األزمة.

خامساً  -التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات اإلنمائية خارج منظومة األمم المتحدة
 - 26قدَّم موئل األمم املتحدة الدعم للمؤمتر الوزاري األفريقي املعين باإلسكان والتنمية احلضرية الذي انعقد
يف شباط/فرباير  2072يف جنامينيا .ومت وضع اللمسات النهائية على عملية حتويل املؤمتر إىل مؤسسة يف ظل
متخصصة ثامنة معنية باخلدمة العامة واحلكم احمللي
االحتاد األفريقي يف متوز/يوليه  2072مع إنشاء جلنة تقنية
ّ
التوسع احلضري والالمركزية.
و ُّ
 - 22ويواصل موئل األمم املتحدة املشاركة بانتظام يف اجتماعات اجمللس الوزاري املعين باإلسكان والتعمري
التابع جلامعة الدول العربية وجلنته االستشارية التقنية .وباإلضافة إىل ذلك ،أنشأ موئل األمم املتحدة وجامعة
شرتكة تتألف أيضاً من ممثلي الدول العربية لدعم صياغة اسرتاتيجية عربية لإلسكان والتنمية
الدول العربية جلنة م ر
احلضرية .وتتعاون اجلامعة وموئل األمم املتحدة أيضاً يف صياغة وإطالق املنتدى الوزاري العريب املعين باإلسكان
والتنمية احلضرية ،الذي يُنترظرر أن ينعقد يف مصر يف  .2075وستكون جامعة الدول العربية شريكاً إقليمياً
رئيسياً يف األعمال التحضريية للموئل الثالث.
 - 50ويعمل موئل األمم املتحدة يف تعاون وثيق مع االحتاد األفريقي من خالل جدول األعمال احلضري
التوسع احلضري باعتباره قوة حتويلية
األفريقي ،مبا يف ذلك املبادرة الرئاسية بقيادة رئيسي غانا ونيجرييا لدعم ُّ
لتحقيق تنمية أفريقيا يف سياق جدول األعمال حىت عام  2083وتعزيز مشاركة القارة يف إجناز املراحل الرئيسية
العاملية من خطة التنمية ملا بعد عام  ،2075واملوئل الثالث وأهداف التنمية املستدامة ،يف مجلة أمور .ومن هذا
التوسع
املنطلق سيقوم موئل األمم املتحدة بدعم اللجنة التقنية املتخصصة املعنية باخلدمة املدنية واحلكم احمللي و ُّ
وعقد املؤمتر يف كانون األول/ديسمرب  2073إلطالق هذه الشراكة
احلضري والالمركزية التابعة لالحتاد األفريقيُ .
اليت هتدف إىل تعزيز مشاركة الشركاء يف جدول أعمال املوئل يف دعم التحضُّر املستدام يف املنطقة.
 - 57وأطلرقت أمانة جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ الربنامج التشاركي للنهوض باألحياء
الفقرية ،الذي يقوم موئل األمم املتحدة بتنفيذه يف  32بلداً من بلدان هذه اجملموعة .وسامهت األمانة يف
األنشطة الرفيعة املستوى ،وخاصة الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي واملؤمتر الثالثي الدويل الثاين املعين
بالتحضُّر املستدام للقضاء على الفقر ،الذي ُعقد يف كيغايل يف أيلول/سبتمرب  .2073وتتألف الشراكة الثالثية
ود رعم موئل األمم
من بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ واملفوضية األوروبية وموئل األمم املتحدة .ر
11

HSP/GC/25/2/Add.5

املتحدة أيضاً املؤمتر الوزاري اخلامس ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ املعين باإلسكان والتنمية احلضرية الذي ُعقد يف
سول يف تشرين الثاين/نوفمرب  2072حتت شعار ”فرصة متساوية للتنمية املستدامة“.
ود رعم االحتاد األورويب تنفيذ برنامج موئل األمم املتحدة يف إندونيسيا واهلند وجنوب أفريقيا والربازيل
 - 52ر
املشردين
(صياغة اسرتاتيجيات البعثات احلضرية املنخفضة) وأفغانستان (رفع مستوى املستوطنات وإدماج ّ
داخلياً) وسري النكا (إعادة بناء املساكن) والصومال (توفري املياه وخلق فرص عمل) ونيبال (اإلسكان
(تغري املناخ) وهاييت (التعمري)،
املستدام) ودولة فلسطني (إعادة تعمري املساكن والتخطيط احلضري) وميامنار ُّ
باإلضافة إىل  32بلداً من بلدان أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ مبوجب برنامج النهوض باألحياء الفقرية.
 - 53ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2073قام موئل األمم املتحدة وجلنة األقاليم التابعة لالحتاد األورويب
بتجديد مذكرة التفاهم بينهما ،من أجل تعزيز شراكتهما ،هبدف العمل على مستوى احلكومات دون
الوطنية والسلطات احمللية لدعم مفهوم البلدات واملدن واملناطق املستدامة اجتماعياً وبيئياً .واستمر التعاون قائماً
مبستوى مرتفع بني موئل األمم املتحدة والربملان األورويب منذ إعالن بروكسل احلضري يف عام  .2077وبعد
جتمع أوربان احلضري
اجتماع مؤمتر الرؤساء يف  77كانون األول/ديسمرب  ،2072مت رمسياً إعادة إنشاء ُّ
( )URBAN Intergroupيف الربملان األورويب للفرتة .2072-2072
 - 52وأيّد موئل األمم املتحدة صياغة اسرتاتيجية للمفوضية األوروبية من أجل التعاون يف جمال التنمية
وتغري املناخ وحيازة األراضي
احلضرية وقام حبوارات سياساتية مع خمتلرف دوائر املفوضية بشأن التنمية احلضرية ُّ
وخطة التنمية ملا بعد عام  .2075ويف عام  2073مت إدراج موئل األمم املتحدة للمرة األوىل كمراقب دائم يف
اجتماعات فريق التنمية احلضرية التابع لالحتاد األورويب ،ويف االجتماعات الالحقة للمديرين العامني
واالجتماعات الوزارية .وسوف يساعد ذلك على إعداد املسامهة األوروبية للموئل الثالث.
 - 55واشترـررك موئل األمم املتحدة مع أمانة الكومنولث حلشد الشباب للمسامهة يف تنمية املؤشرات الشبابية
خلطة التنمية ملا بعد عام  ،2075اليت متت التوصية بإدراجها يف األهداف اإلمنائية املستدامة.
 - 58وواصل موئل األمم املتحدة العمل متعاوناً مع منتدى وزراء اإلسكان والتنمية احلضرية يف أمريكا
صر ”مينوريف“ ( )MINURVIواللجنة
عرف بامسه اإلسباين املختر ر
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب الذي يُ ر
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من أجل إصدار تقرير بشأن قياس عجز املساكن يف املنطقة.
وقُدِّم التقرير النهائي إىل االجتماع الثالث والعشرين للجمعية العامة ومنتدى مينوريف ،الذي ُعقدت يف
آب/أغسطس  2072يف مكسيكو سييت .واستمر موئل األمم املتحدة يدعم األمانة التقنية والعامة للمنتدى يف
صياغة جدول أعماهلا التقين.

سادساً  -التعاون مع الشركاء اإلنمائيين والمؤسسات المالية
 - 51رد رعمت الوكالة اليابانية للتعاون الدويل موئل األمم املتحدة يف أنشطة كبرية يف جمايل النزاعات
والطوارئ ،وخاصة يف أفغانستان وميامنار وجنوب السودان .والتزمت حكومة هولندا بتمويل الدعم التقين املقدَّم
املشردين وإدماجهم يف سياقات ما
من موئل األمم املتحدة ألغراض احللول املستدامة إلعادة توطني الالجئني و ّ
بعد األزمات ،وخاصة يف اجلمهورية العربية السورية .ونشأت شراكة جديدة بني موئل األمم املتحدة والوزارة
التدخالت احلضرية املستدامة يف سياقات النزاعات
االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتنمية حول حماور ُّ
املعقَّدة يف ثالث ُمدن سورية.
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ود رعمت الوكالة السويدية الدولية للتعاون اإلمنائي موئل األمم املتحدة يف كال مبادراته الداخلية وكذلك
 - 56ر
عملياته يف بضعة بلدان ،مبا فيها األردن واجلمهورية العربية السورية وكوبا وكينيا ولبنان وليبرييا .وعلى صعيد هذه
الوكالة ،مت توجيه الدعم إىل حتسني نُظم مراجعة احلسابات وصياغة إطار ملوئل األمم املتحدة ملناهضة الفساد.
وعلى الصعيد القطري ،قدَّمت الوكالة السويدية دعماً قوياً لرسم مالمح حضرية يف اجلمهورية العربية السورية من
أجل احلفاظ على التقييم احلايل لالحتياجات احلضرية من خالل رسم خريطة ومالمح تأثري األزمة السورية
شردين داخلياً .ويف ليبيا ،أيدت الوكالة السويدية أيضاً مشروعاً لتطوير األراضي يرِّكز على
واالهتمام حبالة امل ّ
تنظيم قضايا حيازة األراضي.
 - 52ووقّع موئل األمم املتحدة اتفاق تعاون مع مصرف التنمية األفريقي يف أيلول/سبتمرب  2072لتنفيذ
أنشطة مشرتكة يف جمال اإلسكان.
 - 80ويشرتك بنك التنمية ألمريكا الالتينية يف حتالف لدعم مبادرة ازدهار املـُدن اليت أطلقها موئل األمم
املتحدة يف  71مدينة كولومبية وهو الداعم الرئيسي للمبادرة يف مخس مدن يف إكوادور والربازيل وبنما وبريو.
وقدَّمت مؤسسة صندوق إسكان العمال الوطين يف املكسيك دعماً حامساً إىل جانب ما ق ّدمته حكومة السويد،
لصاحل مبادرة ازدهار املدن يف  730مدينة.
متوله اإلدارة األسرتالية للشؤون اخلارجية والتجارة من أجل
 - 87ويشارك موئل األمم املتحدة يف مشروع ّ
حتسني سياسات األراضي وإدارة األراضي يف الدول األعضاء يف منظمة دول شرق البحر الكارييب .وتدعم وكالة
التنمية الدولية لكندا مشروعاً يف جنوب السودان يهدف إىل تعزيز آليات تنسيق األراضي على صعيدي احلكومة
الوطنية وحكومات الواليات؛ وحتسني وعي اجلمهور بالقوانني املتصلة باألراضي؛ وزيادة قدرة مفوضية األراضي
حل منازعات األراضي يف واليات خمتارة؛ وإدارة
يف جنوب السودان مع التأكيد على زيادة القدرة على ّ
األراضي.
 - 82وتعاون موئل األمم املتحدة أيضاً مع مصرف التنمية للبلدان األمريكية من خالل حتالف القيادات
تغري املناخ يف املـُدن .وكان البنك ممثَّالً يف الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي ويف
لتمويل أنشطة مكافحة ُّ
وتغري املناخ.
اجتماع اللجنة االستشارية ملبادرة موئل األمم املتحدة املتعلقة باملدن ُّ

سابعاً  -التعاون مع السلطات المحلية
 - 83باإلضافة إىل املشاركة النشطة يف مبادرات مع احتادات السلطات احمللية واصل موئل األمم املتحدة
العمل بصورة مباشرة مع احلكومات احمللية .ويف إطار تطوير برنامج حضري للطوارئ يف أعقاب الكوارث
الطبيعية يف الفلبني قامت الوكالة بتطوير شراكات رمسية مع موظفي احلكم احمللي من أجل تنسيق االستجابة
اإلنسانية والتعايف ،بدعم من اململكة العربية السعودية .ويف الربازيل ،تعاون موئل األمم املتحدة مع وكالة
ساو باولو للتخطيط احلضري من أجل تنظيم االستيطان غري الرمسي والنهوض باألحياء الفقرية واإلدارة البلدية.
ويف كولومبيا ،جيري صياغة اقرتاح بتطوير رؤية اسرتاتيجية للمدينة باالشرتاك مع غرفة التجارة يف بوغوتا .ويعمل
موئل األمم املتحدة مع املدن يف السلفادور لدعم التخطيط احلضري البلدي من خالل التعاون املركزي وتقدمي
املشورة بشأن السياسات العامة يف موضوع تقدمي اخلدمات العامة واستخدام األماكن العامة.
وظل موئل األمم املتحدة يعمل عن كثب مع فرقة العمل العاملية للحكومات اإلقليمية واحمللية بشأن
- 82
ّ
خطة التنمية ملا بعد عام  2075استعداداً للموئل الثالث .ويف آذار/مارس  ،2073وافق أعضاء فرقة العمل
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العاملية يف اجتماعهم يف اسطنبول ،تركيا ،على اجملموعة األوىل من أولويات احلكومات احمللية واإلقليمية .وحىت
اآلن ،أعربت  717مدينة عن دعمها هلدف التنمية املستدامة الذي اعتمده الفريق العامل املفتوح العضوية.
وأذن رئيس جلنة األمم املتحدة االستشارية املعنية بالسلطات احمللية بتأجيل برنامج العمل املواضيعي احمل ّدد للجنة
تقرر تقدمي تقرير إىل
لدعم عمليات ما بعد  2075واملوئل الثالث .ويف الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي ّ
الدورة اخلامسة والعشرين جمللس إدارة موئل األمم املتحدة لتنقيح نقطة تركيز أعمال اللجنة لكي تستطيع أن
تساهم بطريقة أفضل يف هذه العمليات .وعلى صعيد املشاريع ،وضعت اللجنة برناجماً بالتعاون مع املركز الدويل
السويدي للدميقراطية احمللية لصياغة منهج تدرييب ملوظفي احلكم احمللي.
 - 85وواصل موئل األمم املتحدة عالقته القائمة منذ أمد طويل مع اجمللس الدويل للمبادرات البيئية احمللية -
مبادرة احلكومات احمللية من أجل االستدامة ،اليت اشرتكت معها الوكالة يف تنفيذ مشروع لدعم اسرتاتيجيات
ختفيض انبعاثات التنمية احلضرية يف االقتصادات الناشئة .وانضم اجمللس الدويل أيضاً إىل مبادرات قمة املناخ
تغري املناخ يف املدن.
وميثاق رؤساء اجملالس البلدية وحتالف قيادة متويل ُّ
 - 88وتعاون حتالف املدن مع موئل األمم املتحدة يف إعداد عدة أدوات للتطوير احلضري من أجل النهوض
باألحياء الفقرية واإلسكان .وعلى الصعيد القطري ،اشرتك حتالف املدن يف متويل مبادرة هتدف إىل توفري أمن
احليازة لقاطين األحياء الفقرية يف أوغندا من خالل استعمال منوذج جمال احليازة االجتماعية .ومن املقرر تكرار
هذا العمل يف بلدان أخرى.
 - 81ويف املنطقة العربية ،تعاون موئل األمم املتحدة عن كثب مع منظمة املدن العربية يف جماالت رصد
أهداف خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام  ،2075وصياغة اسرتاتيجية عربية لإلسكان والتنمية احلضرية
املستدامة وكذلك التحضريات اإلقليمية للموئل الثالث.
 - 86واستمر موئل األمم املتحدة يتعاون مع منظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة .ففي تشرين
األول/نوفمرب  2072وقَّعت الوكالة مذكرة تفاهم مع فرع املنظمة للشرق األوسط وغرب أفريقيا ،لتحديد إطار
التعاون واألنشطة املشرتكة .وهذا الفرع شريك رئيسي ملوئل األمم املتحدة يف األعمال التحضريية اإلقليمية
للموئل الثالث .ودخل موئل األمم املتحدة يف شراكة أيضاً مع الفرع األفريقي للمنظمة من أجل دعم إعداد
التقارير الوطنية للموئل الثالث .ومت إبالغ مجيع االحتادات الوطنية للحكومات احمللية وتعبئتها إلرسال الوثائق
واملعلومات ذات الصلة إليها لدعم مشاركتها ومسامهاهتا يف تقارير بلداهنا.
 - 82ووقَّع موئل األمم املتحدة مذكرة تفاهم مع احتاد ُمدن أمريكا الالتينية لتوفري التعاون التقين بشأن
سيتقرر يف املوئل الثالث وبشأن صياغة مواقفها إزاء التنمية احلضرية
ركائز جدول األعمال احلضري اجلديد الذي ّ
املسمى شبكة مدن املخروط اجلنويب
املستدامة يف املنطقة .وباملثل ،تواصل العمل مع االحتاد اإلقليمي
ّ
( )Mercociudadesواالحتاد الكولوميب للبلديات.

ثامناً  -التعاون مع منظمات القطاع الخاص
 - 10واصل موئل األمم املتحدة إشراك منظمات القطاع اخلاص يف سياسات تعزيز التزام الشركات
ومسامهاهتا يف أنشطة التنمية احلضرية .وأتاح إطار معياري جديد وضعه موئل األمم املتحدة فرصاً لتوسيع
الشراكات يف األنشطة التقنية مثل التخطيط احلضري والتصميم (شركة سيمينز) واخلدمات األساسية احلضرية
(شركة أركاديس) والشباب واالقتصاد احلضري (شركة مشال كوريا الكربى احملدودة) واإلسكان والنهوض باألحياء
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الفقرية (شركة الفارج) والسياسة احلضرية والتشريع احلضري (شركة بويونغ احملدودة) .وأتاح ذلك ملوئل لألمم
املتحدة تعزيز تعاونه يف املشاريع املتصلة باملسؤولية االجتماعية للشركات يف جماالت النهوض باألحياء الفقرية
تدخل بعد الكوارث وقضايا الشباب واملرأة يف املستوطنات البشرية (مؤسسة ”باسف“
واألمان احلضري وال ُّ
األملانية لصناعة املواد الكيميائية .)BASF
ود رعم عدة شركاء من القطاع اخلاص أعمال التنمية احلضرية ملوئل األونكتاد من منظور تكنولوجيا
 - 17ر
املعلومات واالتصاالت .ومت توقيع اتفاق شراكة يف آذار/مارس  2072مع شركة إريكسون هبدف تنفيذ برنامج
مشرتك الستكشاف دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التحضُّر املستدام .وترِّكز شراكة الوكالة مع شركة
ر
موجانغ لأللعاب على تطوير أداة لتمكني اجملتمعات احمللية من املشاركة يف تصميم األماكن العامة .ومت توقيع
مذكرة تفاهم مع شركة ميكروسوفت يف عام  2072ترِّكز على املشاريع املشرتكة للتجسيد املرئي للبيانات.

تاسعاً  -التعاون مع منظمات المجتمع المدني
 - 12يواصل موئل األمم املتحدة تأكيد الشراكات مع اجملتمع املدين ،مبا يف ذلك منظمات الشباب
واملنظمات النسائية على صعيدي السياسات العامة وتنفيذ املشاريع .وحضر املائدة املستديرة ملنظمات اجملتمع
املدين اليت نُظِّمت أثناء الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي قرابة  7 000من الشركاء .وكانت من أكثر
األحداث جناحاً يف املنتدى ،حيث أتاحت تفاعالً مثيناً بني موئل األمم املتحدة ودوائر عمله .ويسعى موئل
األمم املتحدة إىل متابعة رسالته ومتكني فقراء احلضر من خالل رفع وتطوير اخلربات الفنية للمنظمات احمللية.
وعلى صعيد املشاريع ،مت توقيع ما جمموعه  256اتفاقاً قانونياً مع منظمات اجملتمع املدين باعتبارها شركاء
منفِّذين ،ومعظمها يعمل على الصعيدين اإلقليمي والقطري .ففي أمريكا الالتينية مثالً ،تدعم منظمات اجملتمع
املدين احمللية/اإلقليمية موئل األمم املتحدة يف تنفيذ املشاريع اخلاصة للشباب ومبادرات األماكن العامة يف
الربازيل ،واخلدمات املهنية للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف كولومبيا ومشاريع تشييد املساكن يف السلفادور.
ويقوم االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر واملوئل بتنفيذ مبادرة مشرتكة إلقامة حمور دعم
جمموعة املأوى اإلقليمية األوىل يف بنما لتوفري املأوى واخلدمة التقنية املتصلة جملموعات املأوى القطرية يف األزمات
اإلنسانية احلضرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب.
 - 13ويف عام  2072قام اجمللس االستشاري للشباب بالعمل بصفة جهة لوضع املعايري من خالل التشاور
مع الوكالة وتوفري اإلرشاد ألنشطتها ،مبا يف ذلك احلملة احلضرية العاملية ،وخميَّم ِّ
املفكرين يف شؤون املدن ومجعية
الشباب يف الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي .وقدَّم اجمللس أيضاً مشورة موضوعية لصندوق الشباب
احلضري يف عمليات اختيار املِنرح .وعلى صعيد املشاريع ،دعم صندوق الشباب احلضري التابع للموئل 21
منظمة يقودها الشباب يف الدول العربية وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وأفريقيا وآسيا ومنطقة احمليط
اهلادئ أثناء الفرتة اليت يغطيها التقرير .وقد مت ختصيص مجيع هذه املِنرح لتنفيذ مشاريع ترِّكز على القضايا املتعلقة
باملساواة بني اجلنسني والفضاء احلضري والتشريع واحلوكمة وكذلك تقليل املخاطر وإعادة التأهيل.
ود رعم العديد من منظّمات اجملتمع املدين موئل األمم املتحدة يف تنفيذ املبادرات العاملية مبا يف ذلك
 - 12ر
الشبكة العاملية لوسائل استغالل األراضي ،وهي مبادرات تنطوي على العديد من األطراف الفاعلة .وبدأ املوئل
مشروع حبوث العمل الشبايب بشأن األراضي بالشراكة مع الشبكة يف عام  2073لتعزيز قاعدة املعارف بشأن
الشباب واألراضي.
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عاشراً  -التعاون مع المهنيين
 - 15يواصل موئل األمم املتحدة التعاون مع منتدى املهنيني يف جمال املوئل ،وهو منرب للرابطات الدولية
املهنية للممارسني احلضريني وأنشئ عقب مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمستوطنات البشرية (املوئل الثاين).
ويتعاون موئل األمم املتحدة أيضاً على الصعيد العاملي مع رابطات املخطِّطني .وعملت الشبكة العاملية خلرباء
التخطيط ورابطة الكومنولث خلرباء التخطيط واجلمعية الدولية ملخطّطي املـُدن واألقاليم واحتاد مدارس التخطيط
وتؤدي اجلمعية الدولية ملخططي املـُدن
األفريقية بنشاط يف دعم مبادئ موئل األمم املتحدة للتخطيط احلضريّ .
واألقاليم ورابطة الكومنولث خلرباء التخطيط دوراً هاماً يف تطوير املبادئ التوجيهية الدولية بشأن التخطيط
احلضري واإلقليمي .وعلى الصعيد اإلقليمي ،بدأ التعاون مع احتاد خرباء التخطيط الكارييب لتعزيز التبادل وتقدمي
فرص التدريب وكذلك لدعم إنشاء احتادات وطنية يف املنطقة .واستمر التعاون على الصعيد القطري مع عدة
احتادات تضم احتادات وطنية وحملية للتخطيط من إيطاليا وهولندا وكينيا وجنوب أفريقيا والصني .ويشمل ذلك
االشرتاك يف املنتديات اليت ينظّمها خرباء التخطيط بشأن التنمية احلضرية والتخطيط احلضري واألماكن العامة
احلضرية.

حادي عشر -التعاون مع األوسا األكاديمية والمؤسسات البحثية والتدريبية
 - 18استمر موئل األمم املتحدة يف شراكته مع املؤسسات األكادميية والبحثية والتدريبية على الصعيد العاملي
يف تنفيذ برنامج عمله .ومن خالل مبادرة املوئل للشراكة اجلامعية نظّمت الوكالة مع شركاء جدول أعمال املوئل
يف الدورة السابعة للمنتدى احلضري العاملي أنشطة تدريبية بشأن التنمية احلضرية املستدامة ومؤ ّشر ازدهار املـُدن
وتفاوتات الدخل احلضري وحتسني أوضاع األحياء الفقرية على نطاق املدينة وإسكان الفقراء يف أفريقيا .ويف
جمال التخطيط احلضري ،مشل التعاون الذي شهد اتساعاً أثناء الفرتة اليت يغطيها التقرير شراكة مع احتاد عشر
جامعات أملانية واحتاداً آخر مع عشر جامعات يف ليبيا .ويعمل العديد من املؤسسات أيضاً مع موئل األمم
املتحدة من خالل الشبكة العاملية ألدوات استغالل األراضي عرب املناطق.
 - 11ويف جمال التشريع احلضري واحلوكمة احلضرية تشرتك الوكالة مع معهد الدراسات القانونية املتقدمة يف
جامعة لندن يف مشاريع التدريب وبناء القدرات إلدخال مالمح التنمية احلضرية كعنصر جوهري يف التنمية
املستدامة .ويقوم موئل األمم املتحدة يف الوقت احلاضر بصياغة برنامج للقانون واإلنصاف يف اجملال احلضري
ليدخل يف برامج الدراسات اجلامعية وبرامج شهادات املاجستري يف املعهد .وسيكون هذا الربنامج مفتوحاً أيضاً
أمام أصحاب املصلحة اآلخرين مثل احلكومات احمللية ،من أجل بناء القدرات حول موضوع أثر وأمهية القانون
احلضري يف التنمية احلضرية املستدامة .وباإلضافة إىل ذلك ،واصلت الوكالة عملها بشأن قاعدة بيانات القانون
املسماة أوربان ليكس ( ،)Urban Lexمن خالل شراكات مع األقسام واملؤسسات اجلامعية للقانون
احلضري ّ
على الصعيد العاملي.

ثاني عشر -التعاون مع البرلمانيين
 - 16ج ّدد موئل األمم املتحدة جهوده إلشراك الربملانيني بعد أن اعتر رمد جملس املوئل هيئة الربملانيني العاملية
مليثاق املوئل يف نيسان/أبريل  .2073و ّأدى ذلك إىل التزام الربملانيني بتنفيذ جدول أعمال املوئل وإعراهبم عن
دعم األنشطة الكربى املقبلة مثل املوئل الثالث .ويف منطقة أمريكا الالتينية ،اشرتكت هيئة الربملانيني العاملية
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بشأن املوئل يف املكسيك وموئل األمم املتحدة يف السنتني املاضيتني لدعم االسرتاتيجيات احلضرية املتكاملة
لتعزيز املدن وتشجيع تطوير موضوع ”املدن املستدامة“ بني الربملانيني.

ثالث عشر -التعاون مع ائتالفات أنواع عديدة من الشركاء
 - 12ويف السنتني األخريتني ،وبعد االعرتاف باألمهية االسرتاتيجية للموئل الثالث يف زيادة وضوح جدول
األعمال احلضري ،أ ّكدت احلملة احلضرية العاملية وجودها كمنرب لزيادة الوعي بتحديات التحضُّر املستدام وبناء
توافق اآلراء من أجل جدول أعمال حضري جديد .وتتألف احلملة احلضرية العاملية من  66منظمة وشبكة،
وهي متثّل مجيع جمموعات الشركاء يف جدول أعمال املوئل .وانضم  22من هذه املنظمات إىل احلملة يف الفرتة
 ،2072-2073مبا يف ذلك  70منظمات وقّعت على مذكرة التفاهم مع موئل األمم املتحدة (منها  2من
كبار الشركاء وواحدة من اجلهات الراعية) .ويف االجتماعني العاشر واحلادي عشر للجنة التوجيهية للحملة،
اللذين ُعقدا يف مديلني ،كولومبيا ويف كاسرتا ،إيطاليا ،على التوايل ،اقرتح الشركاء خريطة طريق للتحضري للموئل
الثالث.
 - 60والشبكة العاملية ٍ
ملدن أكثر أمناً هي منرب للسلطات احمللية وغريها من الشركاء احلضريني للمشاركة يف
حوار ونقاش بشأن منع اجلرمية يف املـُدن .و ّأدى االجتماع األول للجنة التوجيهية للشبكة ،الذي ُعقد يف نيويورك
يف آذار/مارس  ،2073إىل إدماج جدول أعمال املدن األكثر أمناً داخل رابطات السلطات احمللية ،مبا يف ذلك
شبكة املدن ومنظمة املدن واحلكومات احمللية املتحدة والرابطة العاملية للمدن الكربى.

 - 67ويتعاون موئل األمم املتحدة مع الشركاء يف جدول أعمال املوئل لتنسيق تنفيذ اسرتاتيجية اإلسكان
العاملية حىت عام  .2025ومت استكمال استعراض عاملي يشمل تقييمات إقليمية وخريطة طريق للوثيقة اإلطارية
هلذه االسرتاتيجية .ووقَّع موئل األمم املتحدة مذكرة تفاهم مع املنظمة الدولية للموئل من أجل البشرية وسعى إىل
إشراك اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة (اللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط
اهلادئ واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب) للمشاركة يف صياغة اسرتاتيجيات إسكانية
إقليمية .ومن خالل برنامج بيانات املالمح اإلسكانية يعمل موئل األمم املتحدة مع الشركاء إلجراء حتليالت
دقيقة لقطاعات اإلسكان الوطنية واإلقليمية لتطوير بيانات املالمح اإلسكانية اليت تدعم صياغة سياسات
وطنية .وتقوم الوكالة أيضاً بتنسيق تنفيذ األنشطة املشرتكة بشأن اإلسكان األخضر واملستدام يف إطار الشبكة
العاملية لإلسكان املستدام.
التنوع البيولوجي شارك موئل
 - 62ومن خالل الشراكة العاملية بشأن العمل احمللي ودون الوطين من أجل ُّ
وصوتت اللجنة
التنوع البيولوجيَّ .
األمم املتحدة يف اجتماع اللجنة االستشارية للحكومات دون الوطنية بشأن ُّ
العتماد ختطيط استعمال األراضي ليكون أحد الربامج الثالثية السنوات الثالثة ذات األولوية .وكنتيجة أوسع
مدى ،جنحت اللجنة االستشارية يف دعوهتا اليت أطلقتها يف االجتماع الثاين عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية
التنوع البيولوجي ،اليت ُعقدت يف بيونغ يانغ يف تشرين األول/أكتوبر  ،2072من أجل اعتماد قرار إلعطاء
ُّ
التنوع
األولوية للتخطيط املكاين احلضري وشبه احلضري .وشارك موئل األمم املتحدة أيضاً يف مؤمتر قمة ُّ
البيولوجي للمدن واحلكومات دون الوطنية ،الذي ُعقد بالتوازي مع االجتماع الثاين عشر ،واعترمد إعالن
التنوع البيولوجي يف خطة التنمية ملا بعد عام .2075
غانغوون دعماً للمدن املستدامة و ُّ
 - 63ويف نيسان/أبريل  2072انطلق ”تعاون مديلني بشأن الصمود احلضري“ ويشمل موئل األمم املتحدة
وأمانة اسرتاتيجية األمم املتحدة الدولية للح ّد من الكوارث وجمموعة البنك الدويل واملرفق العاملي للح ّد من
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الكوارث واالنتعاش ومصرف التنمية للبلدان األمريكية ومؤسسة روكفلر و 700مدينة قادرة على الصمود
وجمموعة املدن األربعني القيادية يف جمال محاية املناخ ( .)C40وهدف هذا التعاون هو رفع اخلربة الفنية ذات
منوعة من اجملاالت الرئيسية.
الصلة للمنظمات الشريكة يف جمموعة ّ

وعقد املؤمتر االفتتاحي املعين ملشروع تعزيز الشراكات جلدول األعمال احلضري اجلديد ألفريقيا يف
ُ - 62
نريويب يف كانون األول/ديسمرب  2073واجتمع فيه ممثلو  31بلداً أفريقياً من جنوب الصحراء .وأثناء املؤمتر
الذي استمر ثالثة أيام ،ناقش شركاء جدول أعمال املوئل وأطراف من الدول الكفيلة للوصول إىل منرب للعمل
التوسع احلضري املستدام ألفريقيا .وحضر االجتماع وزراء من غانا ونيجرييا وأوغندا.
معاً يف متابعة ُّ

رابع عشر -االستنتاجات
 - 65تتقاسم وكاالت األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية خارج منظومة األمم املتحدة ومجيع الشركاء
يف جدول أعمال املوئل القلق إزاء التح ّديات اليت يثريها التحضُّر وهي تؤمن مجيعاً بفكرة أن التحضُّر خيلق
الفرص .وجيب أن يكون النجاح يف إنشاء التحالفات وتنسيق اجلهود ورفع نقاط قوة الشركاء ركيزة على الطريق
إىل املوئل الثالث وصياغة خطة التنمية ملا بعد عام  2075وجدول األعمال احلضري اجلديد .وقد ّأدى عمل
موئل األمم املتحدة مع الشركاء يف الفرتة  2072-2073إىل زيادة الوعي بالدور املركزي النشغاالت التنمية
احلضرية املستدامة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها واحلاجة إىل حشد شركاء جدد لتوسيع االئتالف الالزم
للنهوض قُدماً جبدول األعمال احلضري اجلديد .وتثبت النجاحات املعروضة أعاله أن موئل األمم املتحدة هو
اجلهة املالئمة ألداء واليته يف قيادة منظومة األمم املتحدة إلحراز أهداف التنمية احلضرية املستدامة بعد عام
.2075
_______________
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